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B L y D E 

INKOMST 
der allerdoorluchtighite 

KONINGINNE, 

MARIA DE MEDICI S, 

t’ Amftcrdam. 

Vcrtaelt uit het Latijn des hooghgelcerden heeren 

K AS PER VAN BAERLE, 

Profcflbr in dc doorluchtige Schok 

der gemelde Koopftede. 

t’ A M S TERDAM, 

By Iohan en Cornelis Biaev, 

cId In c xxxix. 





ivit noftram grandis Mïdicïa per Vrbem, 

Sceptrorum Mater fufjaicienda trium. 
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Den Weledelen, Grootachtbaren, Eerentveftens 
enVoorzichtigenHeeren, Bvrgemeesteren 

der Stede Amftelredam , 

DEN HEEREN 

ANTONI OETGENS vanWaveren, 

Ridder, Heere te Waveren, Bochtshol, Rugewil¬ 
lis , &c. 

ALBREGHT KOENRAEDS BVRGH, 
onlangs Gezant aen den Grootvorft van Mofko- 
vien, 

PETER HASSELAÉR, Kolonel der 
zelve Stede, 

ABRAHAM BOOM, voor dezen ge¬ 
committeerde Raed der Grootmogenden Heeren 
Staeten van Holland. 

Weledele, Grootachtbare, Eerentvefie, en Voorzichtige Heeren , 

Et geen God in den hemel is, 

dat is de Vorft op der aerde. 

God is niemants beeld, om dat 

hy van niemant zijn oirfprong 

heeft. De Vorft is Gods beeld, 

om dat hy van hem voortgekomen is. God 

ftaet onder niemant, om dat niemant boven 

hem is. De Vorft ftaet onder God, overmits 

die alleen boven hem is. Gods maght is on- 
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toe-eigeninge. 

bepaeltjOm datzc goddelijck is. Des Vorften 

niaght is bepaelt, omdatze menfchelijck is. 

God is boven de wetten, om dat hy d’eenigc 

wetgever is. De Vorft is aen de wetten ge¬ 

bonden,die God en de Reden hem voorfchrij- 

ven. Door Gods wil en maght word alles ge¬ 

dreven , oockKoning, Koningin, en Vorft: 

Maer donderdanen worden alleen na der 

Vorften believen bcftiert. God behoeft nie- 

mant te eeren, te beminnen, of t ontzien, om 

dat hy aen niemant verplicht is. De Vorft er¬ 

kent alleen God, van wien hy zelf, en de gan- 

fche luifter zijns Vorftendoms hangt. Het 

volck wijckt in eere en aenzien voor den 

Vorft j maer beide Vorft en volck voor God. 

De dienft, die menGode fchuldigh is , fpruit 

uit den godfdienft , die de gemoeden op het 

naeuwfte aen den Schepper verbind. De 

dienft, dien men Koningen en Vorften bewij¬ 

zen moet, fpruit uit die godvruchtigheid, 

waer mede men hun gacrnc met eerbiedig¬ 

heid , maer niet als God bejegent. In de wee- 

reld zijn zeer veele uitmuntende dingen,over 

welcker grootheid , hoogheid, en glans men 

verbaeft moet ftaen. Aen den hemel glinftert 
de 



TOE-EIGENÏNGE. 

de Zon,de Vorlt van alle Harren, die aller.00- 

gcn tot zich treckt, en waer na de jaertijden, 

en het faifoenluiltcren.Daerblinckt de Macn, 

en het doorluchtige heir der Harren , en zijn 

verwonderens waerdigh om haer licht, bewe¬ 

gingen , en heimelijcke werckingen : maer op 

den aerdbodem is er onder den hemel niet 

grootcrs, niet hoogers , niet doorluchtigers 

dan de Vorlt. De Zon fchijiit niet voor zich 

zelve, maer voor ons. Zy beweeght zich tot 

vordering van \s menfchen nut en heil: en de 

Vorlt leeft niet voor zich zelven , maer voor 

zijn onderdaenen. Zijn luider en glans is 

’s volcx luiHer en vcrmaeck. Hy houd den 

nacm vanMajeHeit voor zich zelven, maer 

’t gebruick der zelve voor zijn volck. Hier 

uit ontHaet in den menfchen een weerfchijn 

van liefde, eerbiedigheid, en trouwe tot God 

en denPrince , hoewel met ongelijcke gene- 

gentheid en yver : iek zegge tot God , als 

bron, en oirfprong van al het goed en geluck 

des menfchen; tot den Vorlt, als bezorger, 

enbedienaer van zoo groote goederen, ja de 

naeHe aen God : want men koomt God niet 

nader dan door het voorHaen en befchermen 

van 
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van mcnfchcn. Boven alle anderen uit te 

munten,is Koningklijck,maer noch koningk- 

lijcker der onderzaeten voordeel en heil te 

bezorgen. Hun voornaemfte deughdis het 

befte van Vaderland en Bondtgenooten te 

zoecken, en de wereld in ruft en vrede te 

ftellen. De kennis van deze dingen zit diep 

in der mcnfchcn gemoeden, ja zoo diep, dat- 

ze meenen eenen God op d’aerde te zien,zoo 

menighmael zy het doorluchtigh aenfehijn 

desVorften mogen aenfehouwen, en wan¬ 

neer zy hem ontmoeten , wordenze zoo ver- 

quickt , als of er een heldere en geluckige 

ftarre opquam. Zy zien met een vierige ge- 

negentheid aen die Vorften, van wienze met 

goedertiere oogen aengezien worden. Zy 

(reven zich geheel over aen henlieden, dien 

de burgerye , niet tot llaeverny, maer om te 

bezorgen, bevolen is } die begeeren dat niet 

alleen d onderzaeten voor hun,maer die zelfs 

lijf en leven bereit zijn voor hun onderzae¬ 

ten op te zetten. Zy bejegenen eerbiedigh 

den Regeerderen der wecrcld , daerze leden 
o 

van zijn 5 en met een groote verbaeftheid 

ftaenze verwondert over de ftraelen der god- 

delijcke 



TOE-EIGENINGE. 

delijcke mogentheid over hen uitgefprcit. 

Wijs my eenenKoning of Koningin, het zy 

die heerfche over Indiaenen , of Africaenen, 

of Sabecn , of Scythen ; al waer het zelfs de 

groothartige Semiramis,of de ltri jdbaere To- 

myris, of de wij ze , en op het heerfchen afge¬ 

rechte Tanaquil, of de vreedlievende Placi- 

dia j wy zullen altezaemen bewogen en ont¬ 

zet worden door het gezicht der koningk- 
O O 

lijcke majelfeit, en t ontzagh der opperlte 

mogentheid zal ons afparlfen haer van zeil 

met alle eerbiedigheid en toejuiching te ont- 

fangen. lek zal het bewijs hier van niet verre 

haelen. Onlangs quam in deze uwe Stadt de 

allerdoorluchtighltcKoningin, Maria de 

Medicis, beroemt van wegen haer gedacht, 

heerlchappye , huwelijck, haerer kinderen 

fcepters enacngehuwdekroonen. Deze hebt 

ghy met triomf ingehaelt, zoo van Stads we¬ 

gen , als uit eige byzondere genegentheid. 

De burgers , zoo uit lalt, als uit zich zelven, 

vlogen van alle kanten te zaemen, om haer te 

verwellekomen, gelijck ofze een nieuwe Star¬ 

re hadden zien rijzen. Onder het gemeene 

volck was elck daer toe even yverigh , vie- 

B righ, 
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righ, en lulligh. Ghy betoonde toen wel met 

der dacd, dat de ontzaghlijcke naerncn van 

Koningen, en Koninginnen by u in grootach¬ 

ting en waerde zijn , en dat ghy in eere houd 

de genen,dien God (hoe jeloers hy oock over 

zijn eere zy) Goden genoemt heeft. Ghy hebt 

gccnerleie dienllplichtcn nagelaten,dien ghy 

na de tegenwoordige gelegcntheid der Stad, 

tijd , en placts hebt konnen doen. Ghy be- 

weelt eere aen een Vorltin , die , na uw eigen 

oordeel, veel meer verdient hadde : zoo dat 

ghy dit houd voor geen quijtfchelding van 

fehuld, maer veel eer voor een bekentenis 

der ontfanse weldaeden te wezen. lek zal 
O 

niet verhaelcn ’t geen den ganfchen Staet de¬ 

zer landen racckt, maer een weid aed, die u in 

’t byzonder aengaet, en die ghy haercn voor¬ 

ouderen danck moet weten , van wien uwe 

burgery die rechten en hand vellen ontfing, 

waer door ghy uwe maght wijder uitllreckt. 

Met wat een llaei en blyfehap,met wat ecnen 

vrolijcken toeloop binnen en buiten de Stad, 

met wat al hartelijcke geluckwenfchingen 

over al, met wat een hcerlijck toellel van 

Triomfbogen en Poorten, hier en daer opge¬ 

recht , 



T OE-EIGENÏNGE. 

recht, en Vertooningen van fpelen, en opbod 

der ganfche Schutterye ghy de Koningin ont- 

fingt, weten alle de genen, die dat aenziene- 

lijck, ilactigh, en treffelijck onthael met hun 

oogen zagen. Nu konnen oock, dieze niet 

gezien hebben , deze Schouwfpelen , en 

toeloop van volck op uwe kollen , en door 

uwe mildaedigheid zien en hooren. In dit 

boeek komt nu de Koningin als tot henlie¬ 

den, enzy, die te voren uwe poorte inreed, 

word nu hier, door fchrijver, en kunlt van 

plaetlhijder,gezien en begroet. Hier ziet ghy 

Stellagien, Tooneclen, Scheepsvloten , Rui¬ 

terbenden, Spelen, en Vertooningen, gelijck 

zich alles toegedraegen heeft. Het kan niet 

onvermaeckcüjck vallen te lezen, ’t geen te 

voren vermaeckelijck viel aen te zien. Het 

fchriftelijck verhael doet te langer duuren de 

geheughenis van’t geen andcrlins lichtelijck 

in vergeting raeckt, euvele dingen, die een 

yeder in ’t bezonder niet kon zien , Itaen hier 

nu by een verzaemelt voor alle menfehen. 

Het inhoud van Zinnebeelden en Vertoonin¬ 

gen, van weinigen , omdehaeflige dracying 

en verandering van het tooneel, niet wel ge¬ 

il 2 vat. 
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vat, ontvouwtmen nu voor den lezer, dacr hy 

ftil, uit het geraes en den drang des volcx 

ftaet ^ met die kortheid, die nochtans niet 

groots noch gedenckwaerdigs van t geen gc- 

daenis achterhoud. Kleene beuzelingen na 

te vorlfchen waer overtolligh, om velezaec- 

ken van kleen belang,op verfeheide plaetzen, 

van verfeheide , en niet zoo openbaer ge- 

fchied. Al te groot een naeuwkeurigheid is 

een misllagh van naeuwkeurigheid, om dat 

het hoofdftuck verheft al t geen men aen 

beuzelmarckten en onnoodige dingen he¬ 

fteed. Al dit toeftel komt tot u , Ed. Groot¬ 

achtbare He er en Bvrge meesters , om 

dat liet van u komt. uwe Ed. werd toegeëi- 

irent’t uecn door uwen lalt is toegeftelt. Al 
O o 

die dit lezen zullen dit voor eeuwige ge- 

*- denektecckens van uwe grootdaedigheid,be- 

leeftheid , goetwillighcid tegens de grootfte 

Vorftin erkennen. Zy zullen zeggen, dat die 

het Burgemecftcrfchap waerdigh zijn, die, 

als er de eer van ’t Gemeene Befte aen hangt, 

geene kollen fpaeren, en dat dan geene kae- 

riuheid voeHit den genen , dien de waerdig- 

heid van ’t kullen van den volcke afzonderde. 

’t geen 
O 
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t geen de Koningin, haer doorluchtige ftoet, 

en de gemeente vanAmfterdam voor waer- 

heid houd , koom ick op het lelt met mijn 

kort verhael beveiligen ^ ’t weick, indien het 

geen bcvallijckheid heeft, die verhoopt te 

krijgen van uwe goedwilligheid en voorltand. 

Ontfangt dan dit alles met een goede gene- 

gcnthcid , ’t geen ghy met een groote gene- 

gentheid de Koningin te gevalle deed. Lact 

des fchrijvers yver en voornemen welgeval - 

len acn uwe Ed. Gr. Achtb. wekker c;ene- 

gentheid en gedienlligheid tegens haereMa- 

jelteit, de Koningin behaeghde. Het werek 

der geenen dieKoningen enVorlten in ko¬ 

per fnij den, verkrijght door het beeld der 

Grooten, dat ’er op ltaet, een bevallijckheid, 

die het door de kunlt niet kan verwerven. 

Dewijl de Koningin, zoo veder Koningen 

Moeder, en dewijl zoo veder Keizeren Nicht 

overal mijn papier bellaet, zoo zal mijn nede- 

rigenltijl, die den top van haere Majdleits 

Hoogheid niet kan bereicken, ten goede ge¬ 

nomen worden. Dit kunt ghy zien en lezen, 

wanneer het de zorgen en bekommeringen 

voor het Gemeene Belle u zullen toelaten. 

B 3 lek 

.1 

1 



TOE-EIGENING E. 

Ick fta hier zoo zeer niet op , macr verzocck 

ernltélijck, dat ghylieden my daer voor ge¬ 

lieft te houden, dat iek al mijn leven lang zal 

volharden in die genegentheid , die iek uwe 

Ed. Gi\ Achtb. en uwe Stadt tot noch hebbe 

toegedragen. Zoo wi 1 d e goede God uwe Ed. 

Gr. Achtb. en deze bloeiende Koopftadt ze¬ 

genen. c I o lo c xxxviii, den xx van 

Wijnmaend. 

Vwer Ed. Grootachtb. 

'vvdgenegen 

Kasper van Baerlk. 

B L Y- 
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B L Y D E 

INKOMST 
der allerdoorluchtighfte Koninginne, 

MARIA DE MEDICI 

t’ Amfterdam. 

N het befchrijven van dc Blijde y'Mrr“te- 

Inkomfte der allerdoorluchtighfte 

Koninginne t’Amfterdam , zal ick 

de Koningklijcke Majefteit,nocht 

oock deze onze Stadt met veer- 

gezochte lofredenen niet moeye- 

lijck vallen : want hoe treffelijck 

en loftelijck oock ick van haer fpreecke , noch zal 

het niet bereicken de Hoogheid van deze Groote 

Vrouwe, die de waerdigheid van ’t huis van Ooften- 

rijck (waer uit zy van moeders zijde gefproten is,) en 

de voorzichtigheid en wijsheid van ’t huis van Me- 

dicis ( uit het welck zy van vaders zijde naem en 

herkomft ontfing,) in ’t huis van Bourbon , en aen 

Vranckrijck braght : en zoo ick van de Stadt niet 

zegge dan ’t geen gemeen en middelbaer is, zoo zal 

ick de waerheid te kort doen ; en zegh ick yet 

groots, dat zal miftchien nijd verwecken, of fchijnen 

voortgebraght van een, die aen haer verbonden is. 

Groothartige Vorften gedoogen liever datze van 

de gemeente verwellekomt worden, dan datze daer 

na ftaen ; en genieten gaerne der burgeren en bolid- 

genooten gunft, zonder die te verzoecken ; daerom 

is het 
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is het hun aengenaem, dat men middelmaet houde 

in ’t geen hun ter eere gefchrevcn werd. Alleen 7.al 

ick dit zeggen, ’t welck in der daed zoo is , dat dc 

Stadt, die door Gods genade groot en uitfteecken- 

de is , ontfing de grootfte en allerdoorluchtighfte 

Koningin, wijd beroemt door haer af kom 11 vanKei- 

zeren en Toskaenfche Hartogen : die Maximiliae- 

nen, Philippen, Fcrdinanden, Kaerlen, Kofmen,Lau- 

renflen , Leonen , en dementen in bloede bcilaet. 

Voorwaer zoo groot een Vrouw was wel waerdigh 

in zoo groot een Stadt onthaelt te worden, en zoo 

groot een Stadt niet onwaerdigh om zoo groot een 

Vrouw t’onthaelen. Slaen wy onze oogen op de Ko¬ 

ningin, zoo zien wy eene die gebod en gezagh over 

heel Vranckrijck hadde , voor ons ftaen. Slaen wy 

onze oogen op de Stadt,zoo zien wy eenKoopftadt 

van de ganfche weereld. De Koningin is door het 

huwelijck van den onverwinnelijekften Koning, 

Henrick de Groote, hoogh beroemt gewor¬ 

den. De Stadt is wijd vermaert door het onverbreec- 

kelijck verbond van hare nabuurige bondgenooten. 

De Koningin, een Moeder der maghtighfte Konin- 

gen in Europe,heeft Vorften enVorftinnen,over uit- 

fteeckende Rijcken,ter wereld gebroght. De Stadt 

brengt die zelve Rijcken door koopen en verkoo- 

pen van haere koopmanlchappen winft aen , en 

treckt er weder winft af. De Koningin munt uit 

door de ry van haer naemhaftigh en vermaert ge- 

flacht : De Stadt door den toeloop van allerhande 

volcken. De Koningin is by den volcke ontzagh- 

lijck door haere Majefleit : De Stadt treckt yeder 

een binnen en buitens lands tot zich, door hoop van 

winft. 
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win ft. De Koningin kan verfcheide landen en Rijc- 

ken,by den haeren beheerfcht, aenwijzen,waer hee- 

nen de koopman dagelijcx vaert. Ónze Stadt kan 

vlooten enfchepen uitleveren, waer mede de koop¬ 

man dervvaert heenen zeilt. De Koningin begrijpt 

beide de oude en nieuwe weereld, onder de fcepters 

van haere zoonen en dochteren. Deze Stadt,als een 

gemeene winkel van die beide, bevat alles wat der- 

waert heenen , en van daer herwaert aen gevoert 

word. De Koningin, om met de aeloude poeren te 
fpreecken. 

Ontfmgvan Thetis groot e Heeren 

Tot Zjvvagers, dte de nee regeeren. 

De Stadt is aAilengskens van een laege vefi 

En klem gebied dm hoogh gevvafen, 

Zoo datne nu des hemels affen 

Bereickcn kan, en Oojl en Wef. 

De Koningin is aZToedigh op de Gom, haer nooncn, 

Al verciert met Koningskroonen, 

T>ie te nijner tijd om hoogh 

Zullen eieren ‘s hemels hoogh„ 

D e S t adt Komt billijck lof en danek om haer lieftallige aerd. 

Om dat de vreemden daer, als in hun land, verkeeren ; 

Om dat vvy wijd en nijd ons geven op de vaert, 

En tot m dly snee toe in V noorden gaen laveeren, 

O ntde eken onbefchroomt de veerde lege landen, 

Ons eertijds tot een fhrick; dat vvy den dorf verf aen 

Zdstet bruinenden Oront, en fhuimenden Todaen, 

En nijn, gelijck een volck, verknocht door cendraghts 

banden. 

Doch het zal zommigen ongerijmt fchijnen , dat 

C ick 
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ick de Koningin met de Stadt vergelijcke ; maer in 
deze gelijckheid is deze ongelijckheid , dat de 
Grootheid der Koningin beftaet in de Grootheid 
van haer Rijck, bloed, voorouderen, en princelijcke 
deughden ; doch de Grootheid der Stadt, alleen in 
haer geluck , koophandel, en welvaert der ingeze¬ 
tenen : maer dit ftaet te bezien , of men zich meer 
ontzetten moet over de ongelooflijcke vriende- 
lijckheid van zoo groot een Perfonagie, dan over de 
loffelijcke beleeftheid van de Stadt, tegens zoo 
groot een Koningin. De Stadt Amfterdam oordeel¬ 
de haeren fchuldigen plicht te wezen met eerbie- 
dinae te onthaelen de Nicht des Keizers Maximi- 
liaen,van wien zy eertijds de Keizcrlijcke Kroon op 
haer wapen ontfing, en daerom lietze zich hier aen 
te meer gelegen zijn , om dit onthael heerlijcker 
uit te voeren dan andere fteden , die haer nochtans 
meteen gelijcke genegentheid, en eerbiedigheid 
omhadden. liet was den achtbaeren Raed dezer 
Stede niet onbekent,dat het van ouds en doorgaens 
o-ebruickelijck was Koningen cnVorften in hunne 
en der bondgenooten fteden , niet zonder heerlijck 
toeft el, te ontfangen. Dit pleeghden Griecken en 
Romeinen menighmael, wanneerze Triomfen, of 
Geluckwenfchingen, of Zegeteeckens, of Pronck- 
beelden, of Zegezangen , en andere blij eken van 
landseere toeleiden den geenen, die zich voor den 
Vaderlande en ’t Rijck braef gequeten hadden. En 
hoewel de Raed deze ecre niet en bewees aen zijn 
eige Princefte en Landsvrouwe , zoo heeft hy noch¬ 
tans dit haere Majefteit ten gevalle willen doen , als 
gefprooten zijnde uit het oude en vermaerde ge- 

flacht 
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llacht der eige Heeren en Vorften van deze landen: 

waer by noch komt, dat ons te ftade komen de gun- 

ften en genade van den grootmaghtighften Koning 

van Vranckrijck , Lvidewyck de xiu, den 

R ECHTVAERDiGE, handhaever van onzen Staet ; 

en wy geduurighlijck genieten de vrachten van ’t 

geluckigh verbond, eertijds met zijnen Heer Vader 

opgerecht; om wekker Koningen wil, (nadien deze 

Koningin Moeder van den eenen, en Gemaelin van 

den anderen is,) zy by ons aenzienelijck,en ten aller- 

hooghften waerd is. Oock en kon ’er noit betere 

gelegcntheid , om danekbaerheid acn hacre Maje- 

ftcit te betoonen, voorkomen, dan dat de Holland- 

fche Heden deze koften befteedden , ter cere van 

haer, die het Gemeene Befte voor dezen d’eene 

weldacd op d’andre zoo treffelijck bewezen heeft. 

De Triomfftacien zijn vergeldingen van Deughd en 

Hoogheid , om wekker beider wil de Regeerders 

van Amftcrdam hunne grootdaedigheid betoonden. 

De Romeinen waren in hun huishouding fpaerzaem, 

maer uit der maetc mild in koften voor het Gemee¬ 

ne Befte te doen : want zy oordeelden , dat fpaer- 

zaemheid binnens huis plaets heeft,en dat men bui¬ 

tens huis moet letten op de eere van den Staet; 

want ’t en is geen overdaed grootc koften te doen, 

waer door de Majeftcit, goeden nacm en faem van 

landen en fteden bewaert moet worden. Men fpilt 

niet, ’t geen men ten dienfte van.’t land met grootc 

fommen ruim uit geeft. Ende ’t is geen wonder dat 

zulcke fteden wat meer doen dan haere naeo-ebuu- 
ö 

ren, na dienze onder de zelve altoos uitftaecken. 

C 2 Na 
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'SiJA dat’s Konings Moeder te raede geworden 

was Brabant, en den Vorft van dien lande , hae- 

ren bloedverwant, by wien zy eenige jaeren zich 

hadde onthouden, te verlaetcn, en na de Vereenigh- 

de Landen te reizen , quamze door het Bifdom van 

Luick, en de Meiery van ’s Hartogenbofch , over 

Dordrecht, Rotterdam, en Delf, zijnde de ffceden 

daerze door molt, in ’s Graevenhaegh, het oude Hof 

der Hollandfche Graeven en Landvooghden. Hier 

van de doorluchtige en grootmogende HeerenStae- 

ten Generael ontmoet, en verwellekomt wezende, 

gelijck oock korts te voren zijn Hoogheid, de Prins 

van Oranje,by den Bofch gedaen hadde; zoo bleefze 

hier eenige dagen, om, na haere moeielijeke reize, 

wat te ruften. Alle foorten en manieren van inhae- 

lingen, en teeckens van vreughd, elck in het byzon- 

der, te befchrijven, waer te lang, en buiten ons voor¬ 

nemen. Ick zal alleen verhaelen ’t geen f Amfterdam 

op de komft der Koninginne gedaen,en openbaer ver¬ 

toont is. Haere Majefteit was enkel beluft om deze 

Stadt te bezien, van welcke haer eertijds veele tref- 

felijckeen groote dingen ter ooren gekomen wae- 

ren. Den lellen dagh van Oeghllmaend reilde Zy 

derwaert,vcrgezelfchapt met haere Hoogheid Ame- 

lia, gemaelin des Princen van Oranje; Mauritia, 

dochter des Princen van Portugael; Florens van Pal- 

lant, Graeve van Kulenburgh; Iohan Wolphard, 

Heere van Brederode, Vianen, &c. de weduwe des 

Heercn van Potles, Brederoos zufter, en zijn oudfte 

dochter; Ioan van Kerckhovcn , gezeit Poliander, 

Heere van Heenvliet, Houtvefter van Holland, en 

Ruart van Putten , en meer anderen edelen. Zom- 

mige 
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mige fpitsvondige vernuften teeckenden aen, dat de 
maend van Auguftus , die den Roorafclien Keizer 

Auguftus toegeeigent was, de Koninginne van Kei- 
zerlijcken ftamme in het reizen diende, en dat deze 
maend juift op dien zclven dagh endighde , op den 
wekken zy zich fpoede na die Stadt, die met haer 

Keizerlijcke Kroone , ’s Keizers fchenckagie, 
pronckt. Zy nam haercn wegh over Rijn- en Kenne- 
merland , en quam noch met den avond binnen 
Haerlem ; een ftadt, die, onder de zeven groote Re¬ 
den , de tweede ftem heeft in der Heeren Staeten 
vergaederinge , en vermaert is door een zware en 
harde belegeringe, en den lof van veele kunften,by- 
zonder door dien heerlijcken vond derDruckkunft. 
DeBurgemeefters van Amfterdam kregen niet zoo 
haeft de tijding, of zy vaerdighden derwaert af hun¬ 
nen Penfionaris , Willem Boreel , Heer in Duin- 
beeck, om te verzoecken, dat ’s Konings Moeder 
zich zoude gelieven te verwaerdigen, het zy te wa¬ 
ter, of te lande,zoo haere Majefteit beft geviel,oock 
hunne Stadt te komen bezichtigen. Te water zou¬ 
de haere Koningklijcke Majefteit aengenacmer zijn, 
en beft zoo eene Koopftadt paften, en wel zoo cier- 
lijck ftaen, om de gelegentheid van fpeeljaghten,en 
roeifchuiten , en het gezicht van zoo veele groo¬ 
te fchepen, die elck om het heerlijckfte voor de 
Stadt op een lange ry aen ancker lagen , waer na 
de vreemdelingen zeer nieuwsgierigh zijn. De Ko¬ 

ningin aenvaerde zeer beleefdelijck het noodigen 
der Burgemeefteren, en liet weten , datze hoopte 
’s anderen daeghs hun by te koomen : datze min luft 

hadde te water te reizen , om d’ongeftadkheid van 

C 3 wind 
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wind en weder : datze liever den wegli te lande zou¬ 

de noemen, als veiliger en bequacmer. Te Haerlem 

werd zy met behoorlijcke eere van den Raed aldaer 

ontfangen, en van de gemeente begroet,en vernach¬ 

te daer. Den eerften van Herfftmaend, des woenf- 

daghs , quam zy t’Amfterdam , daer het wroelt van 

neering en koophandel; niet langs den krommen 

Dijck, daer de zee tegens aenllaet, maer die, neffens 

de Nieuwe vaert, recht uit na Stadt toe loopt, en 

korter valt. Het heldere weder lcheen de aenkomft 

van M e d i c i s toe te lachen , en het waer ver- 

maeckelijcker geweeft,indien het tegens den avond 

niet aen 't regenen hadde geflagen. 

Ten halven wege leit een plaets , daer het Haer- 

lemmer meir door geweldige groote Huizen in de 

Zuiderzee gelooft word,genoemt het Huis ter Hart. 

Hier lagh by een,door laft vanBurgemeefteren (want 

het noch onzeker was, waer langs de Koningin ko¬ 

men zoude) een groote menighte van fpeeljaghten, 

onder welcke een groot jaght was , toebehoorende 

de Weftlndiiche Compagnie, befpreit met tapijten 

en fchoone dekens, en met een koftelijcke tent be¬ 

doekt, om de Koningin, Princes, en de edelften van 

haeren Heep te voeren. Alle jaghten en fpeelfchuy- 

ten lagen en wachten op de komfte der groote Ko¬ 

ningin , met de zeilen in top ; alle geeftigh befchil- 

dert, en veele met metaele ftucxkens voorzien, een 

luft om aen te zien. Zijde vlaggen en wimpels eeni- 

<rC ellen lane waeiden tot cieraed van haere maften. 
<r> o 
Zoo ontfing eertijds Athenen zijn Koningen en 

Vorften; Egyptcn Kleopatra ; Rome Agrippine 5 en 

het veroverde Tyrus den Grooten Alexander. 
De 
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De Koningin hier wederom verzocht wezend 0 Een kornet 
* poerden, eti 

Jceur te neemen , orze te wagen haerc aengevange «*vlM 
. . -. 0 ^ ^ fpeeljagbten 

reize zoude gelieven te vervolgen, of in den Ami- verwachten 

rael van die vloot treden , bleef by het eerfte voor- ,ia,vc 
J nege litf- 

nemen ; het zy om dat het weder wat veranderde, of 

om datze waende, dat de wegh te water lang zoude 

vallen^ of om dat eenigen van haer gezelfchap vreef- 

aehtigh waren. Doenze nu kon zien de fchepen 

op het Y leggen,vernamze op den Dijck een kornet 

van de voornaemfte en aenzienelijckfte burgerskin- 

deren; het welck de Koningin uit der maeten wel 

geviel. Dit was geen bende , dieomfoudy dient, 

maer beftond uit detreffelijcxfte en aenzienelijck¬ 

fte jeughd s die niet door nood ten oorloogh,of door 

laft van den Prins of Magiftraet plagh te vergaderen, 

maer vrywilligh, om het lichaem te oeffenen, en den 

geeft eerlijck te vermaecken. Sporen,ftegelreepen, 

toornen, gefpen, het hair en de mane geeftigh ge- 

krult,en diergelijck flagh van cieraeden meer,blonc- 

ken met gouden en zilveren doppen. Zadels, borft- 

ftucken , deckkleederen waren elck om ’t cierlijck- 

fte, en t koftelijckfte. Hun geweer waren degens, 

en piftolen. Witte veders zwaeiden boven op hun¬ 

ne hoeden. Het waren uitgeleze paerden, kleen en 

verheven van kop, met wackere en glinfterende 00- 

gen; kort van ooren,dun van hals by den kop,breed 

van borft , wel gedrongen, breed en ruigh van voe¬ 

ten. Eenigen waren kaftaniebruin, eenigen zwart, 

eenigen fchimmel, en van verfcheiden hair. De 

moedigheid van zommige paerden kon men zien 

aen de zwarte voeten, het grijs en gekrult hair, en 

de roode vlecken om t lijf. Zommige kleppers 

waren 
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waren fchoon geteeckent met een kol of ftar in ’t 

voorhoofd. Eenigen hadden vier witte voeten, ec- 

nigen twee, zommigen eenen witten, of rechten of 

flincken voet. Men zagh uit het wenden ter we¬ 

derzijden, datze wel ter hand , uit den draf , datze 

braef en wel afgerecht; aen het mennen, datze wel 

na den toom luifterden , en zacht van mond waren. 

Als zy geluid van trommelen of trompetten hoor¬ 

den ftondenze niet ftil: zy beeten op hun gebit, en 

fchuimbeckten ; ftaecken de ooren op , en fchrab- 

den op de aerde met hun voeten. Zy hielden in’t 

gaen hunnen pas,en gaven met briefchen te kennen, 

datze hun meefters verftonden, en dat met zulck 

een deftigheid,als ofze door een heimelijck ingeven 

willen , datze de Koningklijcke Majeffceit zouden 

geleiden. Zy reden drie en drie in ’t gelidt. Drie 

trompetters, in ’t purper gekleed, reden voor uit, en 

bliezen dat het een luffc was om hooren. De ruitery 

hadde verfcheiden fatfoen en kleur van kleederen 

aen. Dees in felp, die in fluweel, een ander in fatijn, 

een ander in zijde grofgrein , een ander in kamelot, 

geborduurt, gekoort, en geboort, elck om het fraei- 

ftc en cierlijckfte. Elet bovenfte kleed was meeft 

al een bufFelflfe kolder, gelijck krijghslie draegen. 

Altemael braef en fchoon volck. Ick acht het zeo-- 

gen niet van eenigen , die hier voorwerpen het 

fpreeckwoord van den ouden en vermaerden krijghs- 

held Hannibal, die zeide, meer te houden van eenen 

kloecken en dapperen foldaet, dan van eenen pronc- 

kert. Oock en vraegh ick niet na het vaefs van den 

poet Horatius , dat een vervaert zeeman zich niet 

betrouwt op befchilderde en opgetoide lchepen 

want 



VAN M. D E M E D I C I S. u 

want hoewel deze braeve ruitery niet ten oorloogh, 

maerflechs de Koningin te gemoet reed, zoo was er 

nochtans zulck een vaegh en wackerheid ; zulck 

een groothartigheid en edelmoedigheid in die bloe- 

yende en groeiende jeughd; dat, indien zelf Hanni- 

bal, en niet Maria, voorde poorten waer ge- 

weeft, zy met die zelve wapenen hem van Stads wal¬ 

len zouden drijven , en met dat zelve gewied , tot 

voorftand van godfdienft en vryheid, onbefchroomt 

vechten ; en met ernft gebruicken het geen, waer 

mede zy nu llechs braveeren. Oock en is het niet 

heel te mifprijzen, dat een foldaet net en zinnelijck 

zy op zijn kleederen. Plato , Tullius , d’een in zijn 

twaelfde , d’ander in zijn tweede boeck van de wet¬ 

ten, willen , datmen eenige verwen of oliën tot geen 

ander gebmick zal fparen en bezigen , dan tot oor- 

looghscieraed. Iulius Ccefar zelf, die allergrootftc 

en vermaertfte veldoverfte , hadde zulcke nette en 

zinnelijcke foldaeten, dat hy hen vercierde met ver¬ 

zilverde en vergulde wapenen ; eenfdeels , om de 

fchoonheid ; anderdeels , op datze door vrees van 

fchade in ’t vechten niet zoo licht daer af zouden 

fcheiden. Vegetius, van den krijghshandel fchrij- 

vende , leert de foldaten datze nette en zinnelijcke 

kleederen , en gladde wapenen moeten hebben. 

D’ avocaet Cornelis van Davelaer , Heer van Pet- 

tem , was Prelident en leider van deze bende , die, 

toen de Koningin voor deze braeve Ruitery ftil 

hiel, hare Majefteit op deze wijze aenfprack,en daer 

na met de zelve bende Stewaert in leide. Zijn re¬ 

de, uit het franfch in Duitfch vertaelt, luid aldus; 

I 
i 

wt 

t 

lü 

D A L LER- 



ü BLYDE INKOMST 

Allerdoorlvchtighste Princes, 

Oratie van Hier zietghe deRuiterye der Stad Amfterdam,die 

zZlL,- t]oor lalt en bevel van mijn Hecren den Burgemee- 
laer, Heere n i o 1 • 1 

v,, i,t- fteren en Regeerderen dezer Stede, int een zonder¬ 

linge genegentheid, die zy toedraegen uwe Maje- 

te fteit, om haere onvergelijekelijeke waerdigheid, en 

m overgroote verdienden, haer in haere Majefteits 

» aenkomfte in dezen oord , en vrydom van Amfter- 

55 dam te gemoet gaet, tot een bewijs en ftaeltje van 

55 de algemeene vreughd, die hier binnen is; daer een 

55 yeder zich verheughd, dat het uwe Majefteit gelief- 

55 de, boven alle andere weldacden alree bewezen,zich 

55 te vernederen , om deze Stad te befchijnen met de 

55 Zon van haere Grootheid. Wy draegen dan uwer 

55 Majefteit op alle die dienden,die wy vermogen,haer 

55 zeer ootmoedigh biddende, dat haer gelieve zich 

55 door dezen troep te keten geleiden binnen onze 

55 wallen, ter plaetze, die men van ouds plagh in te rui- 

5, men voor den Princen , en groote Perfonagien, die 

55 deze Stad bezoecken; alwaer zy zal bevinden, dat 

55 dees onze ichuldige en ootmoedige plicht, die wy 

55 haer bewijzen,niet en is dan een kleene proef en ge- 

55 ring teeckcn van grooter danekbaerheid , die no.ch- 

55 tans niet en kan opwegen de grootheid van uwe 

55 Majefteit, en der zelver weldaeden, waer door deze 

55 Stad aen haer verknocht is. 

De Koningin de Heeren Burgemeeftcren bedanc- 

kende, ontfing deze beleefde reden der burgerrui- 

tery met een goede genegentheid. 

Terwijl 
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Terwijl men buiten hier mede bezigh was , werd 

in Stad door laft van Burgemeefteren alles behoor- 

lijck en heerlijck toegeftelt. Twintigh vaenen uit- 

geleze burneren, d’ oude bezetting der Stede , de Prdam >n 
O O ^ O iv apen,ver- 

zenuwen en kracht van ’t Gemeene Befte , werden wfh! dc 
Konmpin, 

geboden, elck onder zijnen hopman, te vergaderen, 

Kloecke fteden letten altijd daer op , datze liever tu,s- 

op ingeboren als vreemde foldaeten betrouwen ; en 

zich zoo niet op uitheemfche hulp verlaeten , of zy 

hebben meer maghts en gewelds by zich zelven van 

binnen. Zy voerden verfcheiden wapenen, fpieften 

of musketten. Eenigen waren na hunnen ftaet ge- 

kleed , eenigen na hun eigen goedduncken. Zom- 

migen ftaecken van den hoofde tot de voeten toe 

in ’t harnas j de Schutteiy was ruim vier duizend 

koppen fterck. Elck vaendel werd in Ste zijnen 

hoefïlagh aengewezen. Eenigen namen de Konin¬ 

gin aen de poort waer, anderen ftonden aen weerzy 

van de ftraet, braef in orden al den wegh langs, daer- 

men den Nieuwendij ck en den Dam over, en de 

ftraeten door,na het Princenhof gaet. Eenigen fton- 

den op de drie vermaerde bruggen , die over het 

Damrack leggen, en al het Water langs. Dit is een 

wijde inham, wclcx water uit den Yftroom, of liever 

uit dc Zuiderzee, ftewaert in, tot aen de Damfluis 

loopt i een gelegen reede voor lichters en vracht- 

fchepen , die van alle kanten hier aenkomen, om te 

handelen. Door laft van Burgemeefteren waren toen 

alle fchepen verlcit, en het water geruimt voor de 

Koninginne, die te water, zoo men meende, zoude 

aenkomen. Hier bewaerdemen, onder de bruggen, 

’t geen men op dat water zoude vertoonen. Het 

D 2 bleeck 
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bleeckaen de venftcrs , over beide zijden van het 

Damrack, en aen de huizen daer rondom, vol men- 

fchen, en wel dier gehuurt,hoe begeerigh het volck 

was , om dat aen te zien. Maer al dit tocftcl rufte 

dien dagh, en den dagh daer aen , om dat de Konin¬ 

gin voorgenomen hadde langs eenen anderen wegh 

in Stad te komen. Men haelde het prof gefchut uit 

Stads wapenhuis, en plantte het langs het Y, en op 

alle bruggen en bolwercken. 

De ganfche Stad vierde ; en niemant lloegh een 

hand aen zijn werck : noch yemant hoe oud hy was, 

en hoe veel hy oock te doen haddé, en hoe qualijck 

hy uit moght, kon het huis houden ; maer een 

yeder blaeckte van begeerte om de Koningin te 

zien. Het was een wonder om zien, hoe mannen, 

vrouwen, en kinders, jongers en meiskens, van allen 

kanten , uit fteegen en ftraeten , kruisftraeten , en 

burghwallcn,engraften daer na toe fchoöten. Strae- 

ten en wallen waren alfins zoo bezet, dat men die 

niet gebruicken, nocht ergens door kon. De daec- 

ken zaten zoo vol menfchen , om te kijcken, datze 

door den laft inbogen. Zommigen, die beneden op 

de aerde geen plaets konden vinden , klommen op 

boomen, en hingen aen lprieten en maften van 1’che- 

pen,niet zonder lijfs gevaer. Vreemdelingen en bur¬ 

gers drongen alfins, elck om ftrijd, en een yegelijck 

was even nieuwsgierigh. Eenigen ftonden op ftoe- 

pen , hielden zich aen lijften en kanteelen van hui¬ 

zen. Men zagh er die zich verreuckeloofden om te 

zien. Men molt de luifens onderftutten, om de me- 

nighten,die daer opklommen. Overal werden ftella- 

gien en zitplaetzen opgerecht, om volck te zetten. 

On- 
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Ontrent ten vijf uurenna middagh verfcheen de 

Keizerlijcke en Koningklijcke Starre van Medi- YmJler' 

cis, en quam binnen de Koopitad Arnfterdam, ge- 

leit van de ruiterye, die altoos voortrock. 

Daer op lofte men over al de Stad het grof ge- 

fchut, en de vreefTelijcke metaele ftucken en kor¬ 

touwen gaven, met een yffelijck geluid, te kennen, 

dat de Koningin ter Stad introck. Door het uitbar- 

ftenvan zoo veel donders enblixems te gelijck, 

zagh men de lucht rondom in brand ftaen , den he¬ 

mel met een wolck van roock betogen, en men voel¬ 

de het aerdrijck daveren en fchudden. De groote 

kloeken luiden,van gemeene blyfchap,zoo luide,dat 

het over het geheele land klonck, en de kleene 

klocxkens lpeelden zeer liefelijck onder het juichen 

van ’t gemeene volck. 

Andries Bicker, oud Burgemeefter, Kolonel van 

de Stad , en vermaert door verfcheide gezantfchap- 

pen, aen de Koningen van Polen, en Zweden ; Peter 

Reael ,Ontfanger, Gerbrand Nikolaefz Pankras,toen 

Raed en oud Schepen, nu Burgemeefter 5 Iakob Bic¬ 

ker , Bewindhebber der Ooftlndifche Compagnie, 

hoplieden der burgerye verwellekomden de Ko¬ 

ningin, die de Haerlemmer poort inquam, met deze 

rede, uitgefproken door den Heer Penlionaris Cor- 

nelis Boom, op deze wijze: 

Mevrovw, 

MijnHeeren de Burgemeefters dezer Stede heb¬ 

ben afgevaerdight den Heer Kornel en Hopmans 

hier tegenwoordigh , om te bewijzen de algemeene 

D 3 bly- 

Oratie ’vatt 

den Tenfio- 

nam Cor- 

nelis Boom. 
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55 blyfchap over de geluckige aenkomft van uwe Ma- 

55 jefteit, en de eere, die deze Stad voor altijd daer uit 

55 trecken zal; oock om uwe Majefteit wel ootmoe- 

55 dighlijck te bidden, dat haer gelieve goed te vinden, 

55 dat de gemeltc Kornel en Hoplieden,met hunvolck, 

55 de eer mogen genieten, om haer te geleiden tot in ’t 

55 Prinflenhof, alwaer de Heeren Burgemeefters, met 

55 toelating van uwe Majefteit, de gelegentheid, en 

55 ’t geluck zullen hebben , om in ’t breede te mogen 

55 betoonen de vreughd, die zy in hun gemoed gevoe- 

55 len,en aen uwe Majefteit opdraegen hunnen allerne- 

55 derighften dienft van wegen de geheele Stad. Waer- 

55 om de gemelde Kolonel en Hoplieden , wachtende 

55 met een brandende en vierige begeerte , om die ge- 

55 nade en eer te mogen hebben, van haer te geleiden, 

55 zeer ootmoedighlijck bidden, dat het uwe Majefteit 

55 gelieve voor aengenaem te houden het algemeen 

55 bewijs, en de betuiging, die zy doen, van te blijven 

55 haere Majefteits zeer ootmoedige, en zeer gehoor- 

55 zaeme dienaers. 

De Koningin nam lieflijck, en met een bly gelaet 

aen, den dienft en eere haer van Kolonel en Hoplie¬ 

den aengeboden, en reed van daer,midden onder de 

triomfftaci van ruiters, die voorreden, en fchutters, 

die te voet navolghden,tuflchen de burgery, die,van 

daer af al den Nieuwendijck langs, in ’t harnas ftond, 

tot aen het Raedhuis, en op den Dam ; daer zy met 

de koets en wagens, waer op zy en haer gezellchap 

zaten, langzaem geraeckte , om den ongelooflijc- 

ken en fchricklijcken toeloop dermenfehen , die 

niet alleen de wegen ftopten, maer aen de wielen, 

niet zonder gevaer, lcheenen te blijven hangen. 

Daer 
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Daer de Middeldam begint rees een triomf boogh, 
° ° poort op 

heerlijck en fraey om aen te zien , daer een fcheep- 

ken,of de Kogge,boven op ftond,gelijck op het oud 

zegel van Amfterdam llaet, van wiens maft een roo- 

de zijde vlagge waeide. In het hol van ’t fcheepken 

vertoonden zich twee Hollandfche Graeven, gewa- 

pent na de oude wet, welcke Heeren deze Stad, om 

de groote handveften , en willekeuren van hun ver¬ 

kregen , tot een eeuwigh teecken van danekbaer- 

heid , in haer zegel voert. Met recht voert zy een 

lchip , die door haere Scheepvaert over de geheele 

weereld tot deze hoogheid gefteigert zijnde , den 

bontgenooten tot eere , den vyanden een fchrick, 

den veergclegencn tot een verwondering ftreckt. 

Het zijn maer t’zaemengevoeghde plancken, waer 

mede de koopman beide de Indien bezoeckt, en 

zijn waren over de heele weereld zend. Door de¬ 

ze genieten wy de winft en ’t genot van veergelege 

landen. Door de Scheepvaert zeilen wy na de Mo- 

lucken enBrezijl, en ontweldigen diedenKoning 

van Caftilien en Portugael. Door de Scheepvaert on¬ 

derhonden wy, om het Noorden, door de Weygats 

heen te ftreven, en zoo eenen eeuwigen naem te 

verkrijgen. Door de Scheepvaert zijn wy onlangs 

op de Zuidzee , en aen de ftranden van Mcxiko ge¬ 

komen , en hebben den grootmaghtighften Koning 

zijn zilvervloot afhandigh gemaeckt: zoo dat deze 

Stad met groote reden een lchip in ’t zegel voert, 

die den fchepen, en de Scheepvaert haer geluck en au. 
. r r i •• 'R- 

manht moet toelchnjven. Hemkt 
^ 1 1 1 • r 1 v>eri 

De eerfte Vertooning om hoogh op de triomf- Maria de 
^ D i Medicis , 

poort was de bruiloft van den allerchriftelijckften en 
A triomf poort 

onver- 'vertoont. 
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onverwinnelijckften Koning Henrick de iv, 

Koning van Vranckrijck en Navarre , en van de al- 

lerchriftelijckftc Koninginne Maria de Me- 

d i c i s. Daer zaghmen ftaen dat doorluchtigh en 

eenvaerdigh paer,hand aenhand,gelijck men trouwt, 

met die Majefteit die Koningen, met die bevallijck- 

heid , die nieuwgetrouwden , met zulcke heer!i jo¬ 

ke gewaden , als aerdfche Goden paffen. Ickhou- 

de dat Iuno zoo by Inpijn ftond , Thetis by Peleus, 

Afpafia by Cyrus, Livia by Auguff, Maria by Hono- 

rius, Minervina by Conftanti jn, toen zy deze haere 

Bruidegoms trouwden. De Biffchop,die hen te zae- 

mengaf, ftond achter hen. En opdat zoo groote 

zaeeken niet zonder Gods beleid en zegen zouden 

fchijnen toe te gaen, hielden twee Engelen een ko- 

ningklijcke kroon boven hunne hoofden, om daer 

door aen te wijzen , dat dit huwelijck van twee zoo 

groote perfonagien oockGode zelf, wien die he- 

melfche geeften ten dienft ftaen, wel geviel. De ko¬ 

ning had een lauwerkrans om zijn hoofd, gelijck 

triomfeerende veldoverften plegen, tot een cieraed 

en zegeteecken,te voeren, en ftond in zijn volle ru¬ 

iling , op dat het blij eken moght, dat de koning, 

midden onder de blyfchap,en de bruiloftfeeft, zorgh 

voor hetRijck droegh , en noch midden in de be¬ 

kommeringen des oorloghs ftaek, toen die vrolijeke 

bruiloftftaci een eierlijek bruilofskleed vereifchte 

en dat de Koning zoo gekleed was verhielen de Hi- 

ftorien van dien tijd : want de heer Thuanus onder 

anderen verhaelt, dat de koning, met de wapenen 

aen ’t lijf, te Lion quam,om de Koningin te trouwen. 

Hy kulde eenen koningklijeken rock aen , gelijck 

het 
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het zijne Majefteit in die gelegentheid voeghde, en 
zijn hooghtijd vereifchte. Een van zijn pagien 
droegh den helm , getuige van zoo veele overwin¬ 
ningen , zoo menighmael met zijn vyands bloed be- 
fprengt, en die hem befchutte en bevrijde voor zoo 
veel hagelbuien van looden en koegels, die van alle 
kanten op hem afftuitten. De Koningin hadde het 
wezen van een heldin, en daer benevens een aenzien- 
lijckheid, deftigheid, en bevallijckheid : een aenzie- 
nelij ckheid, gelijck een Hartogen dochter ; een def¬ 
tigheid, gelijck een uit den huize van Medicis 5 een 
bevallijckheid, gelijck zoo een Bruid voeghde. Het 
blaeuwe zijden kleed, bezaeit met goude lelien , dat 
langs de aerde fleeptc,gaf te kennen dat zy voortaen 
Koningin van Vranckrijck wezen zoude. 

Ter zijde van de vertooning , en aen’s KoningS 
rechte hand ftond Herkules, niet met een leeuwen¬ 
huid , om dat die qualijck te bekomen is , maer met 
een beerenhuidgedofbmet een knods in de vuiftpvaer 
mede hy zoo veele gedroghten, Hydren, Leeuwen, 
Stieren, Helhonden, Reuzen, en Berghmoordenaers 
hadde gemotft. Men kon dien koningklijeken brui¬ 
degom geen bequaemer fpeelnoot byvoegen, dan 
die door zijn braeve oorlooghsdaeden, dapperheid, 

wijfheid , ftandvaftigheid, onverzöenelijckeiï haet 
der dwinglandye, uitroyinge van fchelmen, en yver 
om de vryheid te handhaven, Herkules den wereld- 
fchuimer, en voorftander der onnozelen uitbeelde. 
Het wapen van Vranckrijck ftond aen Herkules voe¬ 
ten,aen zijn zijde,met den blooten degen in de hand, 

Mars,zonder wiens toedoen,gelijck het Heidendom 
van ouds geloofde 5 geen oorloogh gevoert nocht 

E vol- 
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volvoert kon worden, en het pafte wel dat de Thra- 
cifche by den Franfchen Mars te bruiloft quam. 

Aen de zijde der Koningin ftond, als fpeelnoot, 
Pallas, de Godin der wijsheid , die de koninginnen 
tot eenen fpiegel ftreckt,en op den wegh der deugh- 
den leit, op dat zy het eerlijcke van ’t oneerlijcke, 
het nutte van ’t onnutte weten te onderfcheiden, en 
na haer vermogen den welftand der Rij eken be¬ 

trachten. Dus bedde de vertooning uit, dat de wijf- 
heid van den huize van Medicis den Dapper- 
ften van alle Koningen troude. Aen het fpits van 
haer fpeer hing een wimpel, waer in het wapen des 
gellachts van den huize van Medicis gefchil- 
dert was; en op den fchild ftond, niet het vreeftelijc- 

ke hoofd van Medufa,maer het zelve wapen;’t welck 
haer indachtigh maeckte van wat doorluchtigen 
ftam zy gefproten was. De vernuftige geeft die dit 
toeftelde , vond geraden dat vuile en leelijeke llan- 
genhoofd uit de oogen te doen van die minnelijeke 
Koninginne, en hare bruiloftfeeft. 

Op de Vertooning des huvvelijcx van 

H E N R I C K de IV, en MARIA DE MEDICIS. 

J-J ƒ«- trouwt ’t Hetmrijch bloed de hand die ’t lemmer pajl, 

En 'tfttjght door huwehjck op ’s weerelds hooghjle toppen ; 

En H ENRiCK aen haerz,ijde,alblanckgeharrenajl, 

Verwacht uit haerenJchootgekroonde Komngskoppen. 

Ay Z>ie, ’t is Herkules, ’t is Tallos, die hier flaet. 

Hy Jlut met dapperheid de Rij eken, zjy met raed. 

Overmits ick van ’s Konings bruiloft heb begin¬ 
nen te fpreecken, zal ick niet verhaelen, ’t geen juift 

van 
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van moot belang is.maer evenwel veel moeite kofte '<Av}- 
O O J gnonfche 

en aerdiuh was: dat die van Avignon, toen de Ko- 
O O ' gep.ijt op t 

ningin daer quant, om den Koning te trouwen, op 

hunne triomfbogen en fchouwburgen het getal van f£“*dtr 

Zeven,dat men voor een goed en geluckigh teicken *■ 
houd, gezet hadden,’t welck op den Koning,en Ko¬ 

ningin, en de ftad in veele dingen pafte. Want in dié 

ftad zijn zeven paleizen, zoo veele parochikercken, 

zeven oude kloolters, zeven bagijnehoven, zeven 

Godshuizen , en zoo veel fcholen en poorten. De 

Koning was toen zevcnmael zeven jaeren oud ; hy 

was de negenmael zevende koning na Pharamoltd : 

te Arques by Diepen won hy den driemael zeven- 

ften September zeer geluckigh den flagh : t’Yvri 

vocht hy met een leger verdeelt in zeven hoopen : 

den tweemael zevenften dagh van Maert won hy 

dien flagh : in Hoimaend, de zevenfte ntaend van t 

jaer, na de gemeene rekening , en op de tweemael 

zevenfte uurCjdat is ten twee uren na den middagh, 

vocht de Koning té Fönteine Franqoife , en in die 

zelve ntaend begaf hy zich,met een lteerlijcke ftaci, 

in de kerck van fint Denijs, tot den Roontfchen 

godfdienft. Antiens in den jaere do Ia xcvn 

van den Spanjaerd ingenomeri, werd in de zevenfte 

ntaend van ’t jaer,na den loop der zonne te rekenen, 

weder gewonnen: den xxvn van Sprockelntaend 

werd hy te Chartrés met een groote ftacie Koning 

gezalft : en den driemael zevenften dagh in Blöei- 

maend werd de vrede met Spanjen gefloten : de Ko¬ 

ningin was xxvn jaeren oud , en was nicht van 

Ferdinand de zevenfte Keizer uit den ftananre van 

Ooftenrijck : zy quant met x v 11 galeien over : de 

E 2 galey 
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galey was xxvn treden lang , en had xxvn rie¬ 

men aen elcke zijde. Laet ons oock by zoo veel ze- 

vengetallen een zeven zetten ; de Koningin quam 

op de zevenfte maend van ’tjaer, naden loop der 

zonne te rekenen, t’ Amfterdam. 

Maer veel deftiger 1'prack, in ’t Parlement van Aix, 

de Prelident Willem du Vair van deze bruiloft tegens 

de Koningin,te Marffilien. lek zal hier zijn rede zet¬ 

ten, als een voorfpelfter van de toekomende vrucht- 

baerheid der Koningin. 

Mevrovw, 

Zoo haeft wy vernamen d’aenkomfte uwer Maje- 

fteit in dit landfchap , ende met haer ’t geluck voor 

dit koningkrijck, verlieten wy den ftoel der ko- 

ningklijcke rechtbanck , om d’eer te mogen ge¬ 

nieten van ons te werpen voor uwe voeten , en 

een van de doorluchtighfte manfchappen en hulde 

te doen, aen die kroon, die ghy tegenwoordigh 

draeght; en met eenen te verklaeren,dat wy ons ver¬ 

plicht houden, om alle die geluckwenfchingen te 

doen, die wy oit deden voor het Gemeene Befte, en 

de behoudenis van dezen ftaet; want wy tegenwoor¬ 

digh voor zeker houden, dat wy verhoort zullen 

worden ; en achten, dat zoo groote wonderen, als 

God begonnen heeft te bewijzen , tot herbouwing 

van dit koningkrijck, nu volkomentlijck voltrocken 

zijn, en dat ons goed geluck, het welck voorheenen 

fcheen te wanckelen , nu ftaet op eenen vaften en 

onbeweeghelijeken grond. God heeft ons gegeven 

een Koning in deughden uitmuntende, van wonder- 
lijcke 
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lijcke goedertierenheid , van dapperheid zonder 

weerga; die door zijnen arbeid en moeite ons tot ra- 55 

He braght, door zijn gevaer in zekerheid, en door 35 

zijnen zegen in achtbaerheid ; zoo dat wy ons by- 33 

kans geluckigh zouden geacht hebben , indien de 33 

loop van onze vreughd niet gefluit waer door een 33 

droeve gedachte, deze gedachte, zegh ick, die ons 33 

voor oogen Helde , dat de natuur het leven bepaelt 33 

heeft van allen menfchen , van grooten en kleenen, 33 

van koningen en onderzaten : dat de eenzaemheid 33 

en kinderloosheid onzen Prins het leven min aenge- 33 

naem maeckten,en in hem verminderden de begeer- 33 

te en zorge van dat te bewaren , en dier te achten. 33 

Hier tegens zochten wy dagelijcx raed met groot 33 

verlangen, ende willen dien niet te bekomen , voor 33 

dat de glans van uw koningklijck aengezicht door 33 

de wolcken van ons verdriet heenen brack,en in on- 33 

ze oogen dede fchijnen een levendige hoop, om van 33 

nu voortaen ons geluck tot verwonderens toe be- 33 

ftendigh te zien : want ziende in uw aenfchijnblinc- 33 

ken zoo veel bevallijckheden, waer mede natuur u 33 

vercierde , en aenmerckende deze aengebore goed- 33 

aerdigheid, waer mede zy uwe koningklijcke deftig- 33 

heid temperde ; en hoorende den beroemden lof van 33 

uwe faem, die overal verkondight de levendigheid 33 

van uwen geeft, de vaftigheid van uw oordeel, de » 

fraeyigheid van uwe redenen ; en boven al, ’t geen 33 

daer de weereld meeft van waeght, den onvergelijc- 33 

kelijcken roem van uwe heilige en Godsdienftige » 

zeden, zoo houden wy voor vaft,dat ghy in der daed 33 

zijt die gene , die van den hemel gekozen zijt, om 33 

het leven van onzen Prins, door een aengenaem ge- 33 

E 3 zei- 
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5? zelfchap , te verzoeten 5 zijn dagen tot zijn genoe- 

» gen te verlengen; en’t geluckvan zijnRijck te doen 

55 duinen, door een lange ry van kinderen en nakome- 

55 lingen. Wy oordeelen, dat ghy alleen op der aerde 

55 waerdigh zijt, om in uwen kuifchen fchoot teont- 

55 faneen en doen ruften het worftelende leven van 
O 

55 den alleredelften en triomfantften Koning , die he- 

55 denfdaeghs leeft; en dat hy alleen in deze weereld 

55 verdiende om in zijn zeeghbaere armen t’ontfangen 

55 de deughdelijckfte en aengenaemfte Princes, die de 

55 aerde t’ onzen tijden gedraegen heeft : en fpellen 

55 daer uit, dat wy wel haeft rondom u zien zullen een 

55 goed getal van fchoone kinderen , die in hun voor- 

55 hoofd draegen zullen de manhaftige dapperheid 

55 huns vaders,de deughd haerer moeder; de grootheid 

55 en edelheid van ’t huis van Vranckrijck , daer ghy 

55 aen gchuwt zijt; ’t geluck en de maght van dat van 

55 Ooftenrijck, waer uit ghy herkomt; en de voorzich- 

55 tigheid en wijf heid van dat van Horenden, uw ftam- 

55 huis. Tot het geloof van deze voorzegging noodi- 

55 gen ons de geluckige uitkomften van oorloge , on- 

55 zen Prince toegevallen, met dat ghy u op wegh her- 

55 waert aen begaeft; de vrede dien hy t’ uwer aen- 

55 komfte zijnen onderzaten en gebuuren gegeven en 

55 verworven heeft; oock de hemel en zee zelfs: na- 

55 dien wy klaerlijck zien,dat; juift toen ghy hier land- 

55 de, de woefte zee geftilt is , en het weder aen den 

55 hemel opklaerde , als ofze met lachende oogen nef- 

55 fens ons wouden vieren de heerlijckheid van uw ge- 

,5 luckige aenkomft. Ter goeder uure dan, o groote 

55 Koningin, zijt wellekom hier te lande : zijt lang ge- 

55 luckigh in en voor Vranckrijck : dat ghy ten einde 

van 
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van die eeuwe,waer in wy nu treden, mooght wezen 35 

een zeer waerde gemaelin van eenen grooten Ko- 33 

ning, en de toekomende eeuwen u roemen mogen 33 

te zijn een gloririjcke Moeder van groote Konin- 33 

gen : en tot een voltoying van uwe glori, gedenck 33 

en herdenck dat, gelijck ghy , door het huwen aen 33 

eenen grooten Koning,een groote Koningin gewor- 33 

den zijt,oock met een geworden zijt een lieve moe- 33 

der van ’t volck, waer van hy de rechte vader is j be- 33 

gin derhalven oock deel te nemen aen zijne ko- 33 

ningklijcke zorghvuldigheid , en vaderlijcke liefde: 33 

en nademael het geluck der onderzaeten de ware 33 

glori der Vorften is,zoo koefter en vermeerder,door 33 

uwe hulp en guntt, de liefde en genegentheid, die 33 

dees groote Koning, uw Bruidegom, natuurlijck 32 

draeght ten befte , en tot trooft van den zijnen ; op 33 

dat zy mogen gevoelen, dat ghy,als een nieuweftar- 33 

re, goedertierentlijck over hen fchijnt, en inftort ee- 33 

nen geduurigen toevloed van allerhande voorfpoed. 32 

Zoo ghy dit doet, zult ghy vernemen, dat alle ftae- 33 

ten van dit groote en bloeiende koningkrijck uwen 33 

naem eenftemmigh zullen zegenen, en met een- 33 

draghtige begeerte u van hun ootmoedige gene- 33 

gentheid t' uwen dienft verzekeren. Wat ons aen- 32 

gaet. Mevrouw, wy,die het voor ons grootfte geluck 33 

en eere in deze weereld houden, onzen Prins wel en 33 

na behooren te dienen, ziende, dat ghy met hem op 32 

zijnen troon verheven zijt, zullen u altijd toeeige- 33 

nen, gelijck wy tegenwoordigh doen, onze harten, 33 

onze genegentheden, en ons leven, om,zoo lang wy 33 

in deze weereld zijn te blijven uwe allerootmoe- 33 

dighfte, allergetrouwfte , en alleronderdanighftc 32 

amptluiden, dienaers, en onderzaeten. lek 
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lek heb tot noch de bruiloft in vertooning ver¬ 

toont. Nu zal ick, om den lezer te brengen van 

de uitbeelding der treffelijekfte dingen en verzie¬ 

ringen tot de zaeck zelf, en gelijek zy in der daed 

gefchied is, met de woorden van den grooten Thua- 

nus, vertellen op wat wijze engeftalte de bruiloft el- 

Btfcknj. ders aengevangen, elders voltrocken werd i Onder 

Brmhftmt zoo veele bekommeringen van den aenftaenden 

lha'un’ oorloogh, zeit hy, heeft men niet nagelaten ernftigh 

■>■> te handelen van ’s Konings huwelijck met Maria 

„ de Medicis, dochter van wijlen Francifco, groot 

„ Hartogh van Tofcaenen. Na dat het huwelijck met 

,> Margriet, Henrick den tweedens dochter, en Karei 

„ de negenftens zufter , voor xxvm jaeren aenge- 

gaen ^ door kracht van ’t vonnis by den Kardinael 

„ van Iojeufe uitgefproken, te niet gedaen was, trock 

„ terftond Nikolaes Brullart Silleri, ’s Konings gezant 

„ by den Paus, na Florenflen, met vollen laft, om de 
,3 voorwaerden, ter wederzijden opgerecht, van s Ko- 

,3 nings wegen t’onderteeckenen. Daer na, toen de 

33 Koning na Savojen zou trecken, zond hy, om d on- 

33 dertrouw te doen aen Ferdinand,groot Hartogh van 

,3 Florenflen, Mariaes oom, een volmaght door 

,3 Rogier Bellegarde,den opperftalmeefher van Vranek- 

33 rijck, die met veertigh edelen, daer toe geordent, 

„ van Marflïlien fcheide , te Livorne den xx van 

33 Herfftmaend aen quam, en drie dagen daer na te 

„ Florenflen, daer hy van Ioan en Antoni, natuurlijcke 

„ zoonen van den huize van Medicis, treffelijck ont- 

„ fangen werd. Zelf Ferdinand,groot hartogh van He- 

„ trurien, quam, vergezelfchapt met al zijn hofgezin, 

uit het paleis der edele Heeren Pity genaemt, hem 
te ge- 
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te gemoet, en als hy, na veel groetens en begroetens 

ter wederzijde, verftond den laft, die Bellegarde van 33 

den Koning hadde , zijnze beide na het paleis ge- 33 

gaen, en is Bellegarde by Maria geleit, die haer 33 

den brief met ’s Konings hand gefchreven overlever- 33 

de, en den naerder laft, hem vertrouwt, te kennen 33 

gaf. Den tweeden van Wijnmaend quam Vincent, 33 

hartogh van Mantua, met Helionore , Mariaes 33 

zufter, zijn gemaelin, te Florenften, en daeghs daer 33 

aen mede de Kardinael Aldobrandijn , Orateur van 33 

Venetien, (geordent tot gezant van den vrede , aen 33 

den Koning,) zijn reis over Florenften nemen, om, 33 

uit den naem van den Paus, de bruiloftftaci te helpen 33 

vereeren. Den vierden van Wijnmaend reed hy met 33 

groote ftaci ter ftad in, daer hy aen de poort van den 33 

groot hartoghjvergezelfchapt niet alleen met de ho- 33 

velingen,maer oock met alle de geeftelijckheid, ver- 33 

wellekomt werd, en aen de hoogerhand gaende,van 33 

hem in de groote kerck geleit werd 5 daerze beide 33 

afzaten , en hun gebeden in de kerck geftort heb- 33 

bende te zaemen na het paleis gingen. Na de mael- » 

tijd, die zeer koftelijck aengerecht was, ging Aldo- 33 

brandijn Maria begroeten, daeghs daer aen wer- 33 

den de ceremoniën van de bruiloft voltrocken, daer 33 

de gezant zelf de Mis dede, Maria aen de rech- 33 

te hand , en de groot hartogh van Florenften, oom 33 

der Koninginne, aen de llincke hand ftonden. 33 

Dus ging de ondertrouw toe. Maer toen de Ko¬ 

ningin uit Italiën in Vranckrijck te Lion gekomen 

was, voltroek de Koning zelf in perfoon het huwe- 

lijck. Hier verftond de Koningin , na acht dagen 

vertoevens, dat de Koning, die na het kafteel van 

F fintc 
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finte Katharine vertrocken was, op den negenden 

van Wintermaend denvaert zoude komen , en noch 

den zelven dagh maecken daer te wezen. Toen zy 

het avondmael wat vroeger gehouden hadde , en in 

de nacftc kamer vertrocken was, quant de Koning, 

op zijn krijghsmans gekleed , by haer. Toen werd 

het huwelijck, te Horenflen gefloten, voltrocken,en 

de bruiloft op een nieuw gehouden , in t bywezen 

van veele vorften, overften , en doorluchtige vrou¬ 

wen, mitsgaders uitheemfche gezanten, onder welc- 

ke oock was Karei Ligni, graef van Arenbergh , uit 

den naent der Aertshartogen, Albreght en Kabel. 

Maer om weder tot den triomfboogh te keeren; 

de Koningin hebbende haeren koetswagen na het 

tooneel gewent, en alles zeer naeuw doorkeecken, 

reed niet wegh, eer de gordijnen toegefchoven,den 

toezienderen het gezicht van dat groote Koningk- 

lijcke paer benamen. Van daer voerze door die ftrae- 

ten en wegen, die de vermaertfte en bequaemfte 

zijn om met wagens door te rijden, en reed door de 

volckrijcke en neeringachtige Warmoesftraet, daer 

de huizen zeer dier, cn de wooningen eng en kleen 

vallen. Daer woonen door malkanderen goudfme- 

den, juweliers, koperflagers , maeldeniers, Neuren- 

burgiers, balansmaeckers, zwaerdveegers, tinnegie¬ 

ters , linnewinkels , goude zijde cn wolle lakenkoo- 

pers, zijde en paflfementkramers, wijnkoopers,plui- 

meciers, hoedekramers, lintverkoopers,kruideniers, 

droogiften, aptekers, en ander llagh van ambachten 

en winckeliers zonder end. 

Hier langs reed zy met ruiters en fchutters den 

Liefdel door, en floegh zuidwaerd op , en trock den 
Huwee- 
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Fluweelen burghvval langs, tot voor de oude Doele- 

ftraet, en op de lluis genoemt na het dier, dat de 

Keizer Auguftus voor leckerny , en de loden , vol¬ 

gens hun wet,voor eenen gruwel hielden. Hier ftond 

een ander triomfpoort, met eenen hoogen, fchoo- ^"‘ri 

nen en welgefchilderden gevel, waer voor met groo- vJcr'ZL 

te letters dit halve vaers van Maro gefchreven ftond ^ °nd,r 

LiETA DEUM PARTV- 

‘Blijde aBXtoeder van de Goden. 

Het welck zagh op ’s Konings Moeder, voortteel- 

fter van zoo veel doorluchtige en koningklijcke 

perfonagien. De Koningin hier ftil houdende, en de 

gordijnen geopent zijnde , ziet zoo vertoont zich 

aldaer Mevrouw van Medicis zelf, die in de ge- 

daente van Berecynthia, der Heidenfche Goden 

moeder, op eenen heerlijcken triomfwagen geze¬ 

ten, voor haeren wagen geen duiven als Vernis, noch 

paeuwen als Iuno , noch tygers als Bacchus, gefpan- 

nen hadde , maer leeuwen , gelijck d’oude poëten 

haer toeeigenden. Zoo lang de vryheid duurde, ge- 

bruickten deRoomfche veldoverftenpaerden in hun 

triomf 5 maer met dat de vryheid van ’t Roomfche 

rijck eenen krack hadde gekregen, floegh Marck 

Antoni, een van de drie, die ’t opperfte gezagh aen 

zich getrocken hadden, de eerfte leeuwen, na het 

voorbeeld der Goden, voor zijnen triomfwaegen. 

Berecynthia, met toornen gekroont, en met hemel- 

fche Goden beftuwt, voer eertijds door de fteden. 

van Phrygien. Eveneens zagh men hier de Franfche 

Berecynthia, omringt en bezet van alle kanten, met 

den ftam van aerdfche Goden, Voor op den wagen 

F 2 zat 
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zat Lvidewyck de Rechtvaerdige, Ko- 

ningvanVranckrijck,de godvrvchiige, ge- 

DVCKIGE, VERMEERDER DES RVCKS: aen 

wiens zijde zat zijn hoogheid Ioan Baptist 

Gaston, hertogh van Orleans. Achter op zaten 

haere drie dochters, Henriette Maria, ge- 

trouwt met den grootmaghtighften Koning van 

Groot Britanjen, Karel, befchermer des geloofs: 

Isabel, gehuwt aen den allermaghtighften Ko¬ 

ning van Spanjen, Philips de iv: en C h ri¬ 

st i n e , ten man hebbende Victor Amadys, 

groot Hartogh van Savojen. Zy werden onderfchei- 

den door de wapenen en fchilden van hun eige rijc- 

ken en hartoghdommen. De veldheer Germanicus 

Cefar, omcingelt met gelijck een getal van kinderen, 

triomfeerde even zooheerlijck, over Weftfaelingen, 

Hellen,en Nederfaxen : Tacitus in zijn tweede jaer- 

boeck zeit ; dat zijn heerlijck aenfchijn, en het aen- 

fchouwen van vijf kinderen, by hem op den wagen 

zittende , te meer alle oogen der gemeente tot zich 

trocken. Neffens den wagen gingen vierMaegh- 

den, uitbeeldende Europe, Afien, Africa,en America, 

en men kon elck gedeelte der weereld aen de vruch¬ 

ten kennen. Het welck ick houde met voordacht 

alles zoo toegeftelt te wezen, om te doen blijcken, 

dat de Koning enKoninginnen,die op haer moeders 

wagen zaten, over alle deze gedeelten der weereld, 

of door eigendom, of recht van huwelijck , heer- 

fchappye voeren. Men fpeelde met Latijnfche vaer- 

zen op Berecynthia, der Goden Moeder ; en op de 

Koningin, der Koningen en Hartogen Moeder : het 

welck aldus vertaelt is: 

aAh 
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AL‘ eertijds Berecjnth, z>oo wijd bcfaemt door ‘t baeren 

Van ZjOO 'veel Goden, reed door Phrygiaenfchefleên j 

ICoom z,oo, ter goeder uur,gez,egent ingevaeren 

De poort van Amflerdam, tot blyjchap van 't gemeen, 

O groot e Koningin,fla overal uw oogen. 

GM.jn kercken, mjngebouw, en torens trots vanJland, 

GM.jn havens dicht bez,et,getuigen mjn vermogen. 

Ick zjvverf'den aerdboom om, te water en te land. 

De betde weerelden my haerJchenckatrienJlieren, 

En d’oude, en nieuwe word hier op haer prjs gejlelt. 

Vvv Grootvaêr fchonck my eer, om mjnen Jchild te eieren, 

Zjn Keiz,erljcke Kroon, nu vvenfch ick ’t hooghgemeld 

Gefchenck met danekbaerheid zjjn Nichtete vergelden; 

De toonen, dat zjjn deughd noch in mjn harteJlaet. 

Zoo Jlond ick in degunjl van dez,en Held der helden, 

Vw Man; z,oo koomt uw Zoon my jaerljx noch te baet. 

Nadienghy nu (dat ’s meer) z,elfs Goden hebtgedraegen, 

Vergeefme, tndien ick poogh hun Moeder te behaegen. 

Tegens over dezen triomfwagen zaghmen, op het 

zelve tooneel,een fchip deKoninginne als te gemoet 

vaeren. Voor op het fchip ftond een fchooneren 

aenzienelijeke Maeghd, heerlijck uitgeftreecken, 

uitbeeldende de Stad Amfterdam, en quam de Ko- 

ninginne met geneighden hoofde , tot een teicken 

van eerbiedigheid,uit den naem van ’t Gemeen Befte 

ootmoedigh begroeten. Men zagh ’er tweeHolland- 

fche Graven by , gelijck boven vermeit is. een van 

deze voerde een fpeer, van welcke een vaen, ver- 

ciert met het Amfterdamfche wapen, afwaeyde. Di 

De Koningin deze vertooning tot haer genoegen 

bezichtight hebbende, reed na het Prinflen hof,niet 

F 3 veer*'” 



veer van tiaer, om na haer inhaeling te ruften. In dit 

hof plegen de Graven en Landvooghden van Hol¬ 

land t’ huis te leggen, zoo menighmael zy in deze 

Stad eenen keer deeden : doch overmits dit zelden 

gefchied, en niet dan met opzet, zoo vergaderen in 

een gedeelte van dit paleys de Heeren ter Amirali- 

tcit, geftelt tot opzicht en beveiliging van de zee, 

om die van zeerovers, en voornaemelijck van Duin- 

kerckers te fchuimen. In het midden is een ruime 

vierkante plaets. Aen de llincke hand ftaet een ga- 

lery om te wandelen , van den Raed in den jaere 

oio I o xciv gebouwt, toen, na het veroveren 

van Groeningen, Prins Maurits van Nafl'au, hoogh- 

loflijcker gedachtenis , te dezer Stede met triomfe 

inreed. Hier zijn wijde en ruime zaden, kamers, en 

vertrecken , om groote perfonagien na hun waerde 

t’onthaelen. En hoewel haere Koningklijcke Maje- 

fteit een beter en koningklijcker paleis toequam, 

zoo hebben nochtans d’ Amfterdammers, ter ge¬ 

dacht enifle hunner vorften van ouds her, haer geen 

heerlijcker hof konnen inruimen. Hier onthiel zich 

de Koningin, geduurende haer verblijf , en haere 

Hoogheid, de Princes van Oranje dicht hier by, ten 

huize van eenen voornaemen koopman Elias Trip 

genoemt, dat ruim en wel geftoffeert was. De door¬ 

luchtige Graef van Kulenburgh, de Heer van Bre- 

derode,en deHoutvefter van Holland werden elders, 

door laft van Burgemeefteren, geforiert, en gingen 

op de Kolveniers Doelen, zeer cierlijck van nieuws 

gebouwt, middagh en avond ter maeltijd. De Ko¬ 

ningin , komende op de groote zael, rondom met 

zeer fchoone tapijten behangen, ging op eenen ftoel, 

troons- 
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troonswijze verheven, nederzitten. De Majoor 

Diedrick Haffelaer, Bewinthebber van de Oofflndi- 

fchc Compagnie , in ’t Princenhof woonende , liet 

zich gewilligh gebruicken , om te beftellen alles wat 

tot gemack, en befcherming der Koninginne dien¬ 

de , het welck hy met zulck een getrouwigheid en 

vlijt uitvoerde , als hy altijd Stads zaeeken behar- 

tighde. 

Toen traden de Heeren Burgemeefters van ’tü! 
O mee fiers 

Raedhuis, daerze zich begeven en onthouden, wan- p™**- 
ö J komen de 

neer in Stadt yet zonderlings te doen valt,en gingen 
J Ö 7 Ö O daer lJen- 

na de Koningin, met beide hunne Penfionarifen,den 

Heeren Willem Boreel, en Cornelis Boom, om haer 

uit den naem van Raed en gemeente te verwelleko- 

men, en toegelaeten om haer te begroeten, zoo 

fpraek gemelte Penfionaris Willem Boreel, Heer van 

Duinbeke, haer Majefteit aldus aen in ’t Franfch : 

A L L E R D O O R L V C H T I G H S T E PrINCES, 

Mijn Heeren de Burgemeefters en Regeerders de- 0™tievM 
J o O Boreel. 

zer Stede komen uweMajefteit door my opdraegen 

hunne allerootmoedighfte plichten en genegenthe- » 

den; en vinden zich verbonden,om te betuigen ’t on- ” 

uitfpreeckelijck genoegen, dat zy hebben over de ” 

geluckige aenkomfte van uwen Koningklijcken per- ” 

foon in deze goede Stad , daer van zy aen uwe Ma- ” 

jefteit alle de gelegentheden opofferen , ernftigh ” 

verzoeckende, dat het haer gelieve zich te verwaer- » 

digen hier een goede tijd te vertoeven, waer door ” 

dan zy zich te meer zullen houden vereert en ver- ” 

plicht. Vwe Majefteit zal daer konnen zien, indien ” 

het 
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het haer belieft, hoe deze Stad , geduurende deze 
5? lange en verdrietige oorlogen, niet alleen in haeren 
55 ouden Hand gebleven, maer oock zeer vergroot en 
55 verciert is, onder de goede regeering van mijnen 
55 Heeren den Staeten , en de-byftand der Koningen, 
55 die met ons in verbond ftaen ; byzonderlijck mede 
55 onder de goede gunft van uwe Majefteit. En gelijck 
55 dees geheele Staet in ’t algemeen zieh derhalven 
55 grootelijcx in u gehouden vind , zoo zal oock 
55 deze Stad voor haer gedeelte zoecken zich eenigh- 
55 zins daer van t’ ontlatten, naer haer vermogen, en te- 
55 genwoordige gelegentheid , en niet naer verdienft 
55 van uwe Koningklijcke Majefteit. De goede Ivo* 
55 ningen en Princen moeten poogen den genen te ge- 
55 lijcken, wiens plaets zy op aerde bekleeden, die toe- 
55 laet, dat zyne overgroote en geftadige weldacden 
55 verfchuldight werden door eenen oprechten wil, en 
55 bereidwillige erkentenis, dien wy verklaeren zoo 
55 volkomen en bcftendigh in deze mijnen Heeren te 
55 zijn, gelijck zy wenlchen en bidden, dat uwe Maje- 
55 fteit hen en hun Stad ten eeuwigen dage gelieve te 
55 nemen en te houden in haere Koningklijcke gena- 
55 den en gunften, aen de welcke zy wederom op- 
55 offeren hun allernederighfte en allergenegenfte 
55 dienften. 

V'Komn. Op deze rede des Heeren Penfionaris antwoorde 
gin ant- I 

umrd- de Koningin minnelijck ; dat zy de Regeerders de¬ 
zer Stede voor de getuigenis van hunne dienftwil- 
ligheid en goede genegentheid tegens haer, ten 
hooghften bedanckte : datze voor veele jaeren har- 
telijck gewenfcht hadde, om deze vermaerde Koop- 

ftad 
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ftad met haere oogen te bezichtigen, en nu tijd en 

gelegentheid bekomen hadde , om de zelve te be¬ 

zien , en te letten op alles wat er vreemds en be- 

ziens waerdigh was : en zy gaf volmondigh , met an¬ 

derwerf deHeeren en Regeerders van deze plaets 

te bedancken, te kennen, dat de goed willigheid en 

beleeftheid, dieze betoonden, haere Majefteit zeer 

aengenaem was. 

De Burgemeefters van hier fcheidende , gingen 

haere Hoogheid Amelia, gemaelin des Princen van 

Oranjen , trouwe reisgenoot der Koninginne , ver-Amd:*' 

wellekomen en begroeten, en van daer na het Stad¬ 

huis,om alles te bezorgen, ’t geen ten dienft der Ko¬ 

ningin en Stads eere zoude ftrecken. Men is ge- 

woon na het bezetten van de wacht in legers en fte- 

den de leuze of het woord aen de wachtmeefters te 

geven. In het leger doet dit de veldoverfte , in de 

fheden de Burgemeefters : maer deze eere en voor- 

toght van ’t opperfte Recht droegen zy de Konin¬ 

ginne op, die alle avonden, zoo lang zy hier was, het. 

woord gaf, en de eerfte avond het woord Maria. 

Die wijze Koningin , wilde haeren naem leenen tot 

bewaering en verzekering van de burgery , wiens 

goede genegentheid t’haerwaert, zy met zulck ee- 

nen grooten toeloop en bewijs van zoo veel verwel¬ 

komingen, vreughd, en toejuichingen ondervonden 

hadde : en zy achte het een geringe zaeck te we¬ 

zen , onder de geheimenis van dat woord, die Stadt 

te befchermen, om wiens wil zy bereit was alles te 

doen, wat zy konde. Zy wenfchte dien dagh te mo¬ 

gen zien, dat niet de bloote naem van Maria al¬ 

leen , maer Maria zelf t’eeniger tijd moght be~ 

G vorde* 
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vorderen de eere, voorfpoed, en het nut van Raed , 

burger, en koopman. Haere Majefteit hadde nu ruft 

in ’t hof, rnaer onze ruitery en fchuttery noch niet, 

die elck in die zelve orden , gelijckze de Koningin 

ontfangen, door Stad geleid, en haer karros verge- 

zelfchapt hadden , voorby het Prinftenhof reden en 

trocken, en niet aflieten van haer heerlijck t’onthae- 

len voor laet in den avond. De burgers, elck om ’t 

yverighft zijn genegentheid toonende, wierpen hier 

en daer vierpijlen in de lucht, en maeckten het zoo 

licht of het dagh was, en hoewel die ftraelen zoo 

hootrh vlogen als kercken en torens, nochtans kon- 

denze den top van de glori en heerlijckheid haerer 

Majefteit niet bereicken. Alleen floegh’er dit on- 

geluck toe, dat het op den avond, tot onluft der ge¬ 

meente, begon te regenen. Men vondt’er , gclijck 

de menfchen garen toekomende dingen voorfpel- 

len , die den regen voor een ongeluckigh teecken 

namen. Hier tegen warender die daer uit goede 

hope fchepten, en zeiden, dat het geen voorfpoock 

van fmarte, maer van vreughd en blyfchap was : dat 

Phebus dien dagh gefchenen, de weftewindekens al 

zachties uit den weften geblaezen , en Neptuin op 

zee met ftilte de ZeevooghdefTe van Vranckrijck 

toegelachen hadde , en Y en Amftelftroom zacht- 

ïes tegens den oever quamen aenruiftchen, Vul- 

kaen vier en vlam uit metaele keelen fpoogh , en de 

Aerde van ’t grof gefchut daverde : dat derhalven 

Iuno, die, by de poëten, de lucht beduid, mede haer 

deel aen de gemeeneblyfchap moeft hebben, en op 

geen and re wijze haere vreughd kon betoonen, dan 

met de wokken, waer over zy regeert,op malkande- 

ren 
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ren te parflTen, in druppelen te veranderen, en met 

eenen vruchtbaeren regen in den lchoot der aerde 

neder te ftorten. Anderen zeiden, datmen Berecyn- 

thia op het tooneel eenen wagen toeifelde ; dat zy 

de Aerde was , die, nagroote hitte, door geen ding 

meer als door regen verquickt word. Vieze luiden 

zeiden, dat genoeght met ongenoeght gemeene- 

lijck vergezelfchapt gaet; droefheid met blyfchap 

vermengt, en voorfpoed met tegenfpoet getempert 

word : als of luiden, die bereit zijn lijf en leven voor 

’t Vaderland te wagen, daer van eenigh werck maeck- 

ten, dat hun koftelijcke kleederen nat werden. 

De volgende dagh werd doorgebroght met dc Dt K™n- 

Stad te bezichtigen, en Burgemeefters leiden de 

Koningin, na middagh, op het Ooftlndifchhuis, daer t,kM- 

de Heeren Bewindhebbers zeer beleefdelijck haere 

Majefheit genoodight hadden. Het is eengeweldigh 

groot gebouw , vol packhuizen en zolders, om In- 

diaenfche waeren, drogery, peper, noten mufcaten, 

nagels, caffia, macis en diergelijcke koopmanfchap- 

pen bequaemelijck te leggen, verluchten , en droo- 

gen. De poorten, plaetzen, zaden, en vertrecken 

zijn altzamen heerlijck en treffelijck. In dezael9 

daer de Bewindhebbers vergaderen, en van hunnen 

handel raedflaegen , hangen Chineefche en Iapon- 

fche fchilderyen. Daer hangt oock de groote Stad 

Batavien , met haer fchrickelijck en onwinnelijck 

kafteel. Daer hangt het koningklijck hof van Iapon, 

wiens gelijck indeweereld niet is van koftelijck- 

heid, grootte, en fterckte. Daer hangen rondom de 

eilanden van de Molucken,floten, boffchagien dicht 

van fpeceryboomen , fteden, havens, die wy in een 

G 2 andere 
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andere weereld bezitten. Daer hangen uitgefchil- 

dert die plaetzen, dicht by China gelegen, waer aen 

men fpeurt, wat een gunft de Nederlanders by veer- 

gelege volcken dagelijcxmeer en meer vinden. Vit- 

heemfche wapenen , hcelc en halve lancien,bijlen, 

fchildpadfchilden zietmen daer aen den wand. Hier 

leggen ftapels en baelen met gewrochte en onge¬ 

wrochte zijde. Hier zietmen allerhande 1'peceryen, 

elck in zijn eige kalken en vacken. Elders kappen, 

gommen, en ftoffen,waer mede men verft,een yeder 

op zijn behoorlijcke plaets. Bakken en zolders wijd 

en breed uitgefpannen, en in verfcheide vacken ge- 

deelt, zijn van den lakt ingebogen. Al wat de Mofco- 

viter,dePool,de Deen, de Hooghduitfch,de Franfch- 

man, d’Italiaen, deTurck, Grieck en Neerlander 

verbezight, dat is in dit huis veil. Het is ’er met wa¬ 

ren en koopmanfchappen altijd eb en vloed. Porce- 

lein , ’t welck Scaliger en Kardaen meenen der ael- 

ouden Myrrhina geweeft te hebben, een zeker llagh 

van zeer koftelijck en aengenaem aerdewerck,word 

hier alle jaer in groote menighte met fchepen ge- 

broght. Yemant moght met recht zeggen van deze 

vaert, 't geen eertijds Plinius zeide, van des grooten 

Pompejus zege over Mithridates, dat deze meeft 

oirzaeck was, dat de Romeinen , in plaets van hun¬ 

nen gewoonen dagelijekzen overzeefchen huifraed, 

vaten van parlemoer en koftelijck gefteente begon¬ 

nen te gebruicken. Deze Compagnie,van kleen op¬ 

gekomen , is heden door Gods genade zoo hoogh 

geklommen en gefteigert, dat elex ingeleide hoofd- 

zom menighmael verdubbelt is. De zelve Compa¬ 

gnie licht krijghsvolck op haer eige koften,brengt le¬ 

gers 
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gers te velde, flaetze neder, breeckt op, oorlooght 

in de andere weereld, verovert lieden, overweldight 

eilanden,reed vloten toe, ontweldight den Koning 

van Kaftilien landen, reeden,en havens,verlicht niet 

weinigh het vaderland van den laftdes oorlooghs, 

met het Spaenfch geweld elders te kneuzen, en 

doet en brengt te wege dingen, die niet veel ver- 
O O o J 

fchcelen van de maght der allergrootlle Vorllen en 

Koningen. 

Op het Oofllndifchhuis. 

p Ortuin trock overzee, en ging nae ’t Ooflen bruiden, 

En hiel m Indien ten lange lejle fland; 
‘Daer was zy weüekoom in der NLolucken huizeen, 

fly Memnons Koningen, 'verbonden hand aen hand. 

De Dageraed ontjloot zijn kamers •voor ons kielen. 

Daer werden Hollanders van Jldooren wel onthaelt. 

’t Was niet genoegh, dat zy in Neerland ’t 'veld behielen ■ 

Zy treilden ’t aerdrijck om, z,oo wijd de z,onne flraelt: 

Vermaeckt, om dat de z,on getmgh de van hun daeden, 

Zoo 'verre en Z,oo uitheemflh. Ons Hollandflreckt een fchunr 

Voor ’t Indiaenfeh gewas. Het Noorden heeft geladen 

Al ’t geen het Ooflen teelt, al wat het hernelfch vuur 

Des romers koockt en broed, bewaert, in dit gewefle, 

De kille DVintervorfl, die vier uit peper kaeuvvt. 

Arabiengeeft ons z,ijn wieroockvat ten befle. 

De handel met den Pers tot noch toe nietverflaeuwt. 

Hy mangelt zsijne zójde, en z,ijn kottoene waren. 

Het grooteJava deelt ons zjjneflhatten mee, 

En China ’t porcelein. wy Amflerdammers voeren 

Al waer de Canges loofl z,ijn wateren in z,ee: 

G 3 Al 
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De Kónin¬ 

gin word 

aengerecht 

met 0o(l- 
Jndifche 

ivaren en 

koopman- 

fc happen. 

BLYDE INKOMST 

Al vvaer de vvinjl ons 'voert, na alle z,een en kujlen. 

(jevvinz^ucht liet tot noch geen havens onbezocht. 

'~OVj deelen met den Taegh de z,ee en 7 land, en rujlen 

Ten oorloogh tegens een, die alles overmoght. 

Wie twijjfelt,Jla maer ’t oogh opJchanJfen,jleên, en vvijcken: 

lek wijs hem andre (leen, een ander Vaderland, 

Daer andreflarren zjjn. Zoo wijfelt men met Rijcken: 

Zoo koopt de vveereld zjch, enJlreckt ’t verkochte pand: 

Aldus word d’oegfl,gemaeit op wijd verfpreide gronden, 

Heel In dl en in een Oojl In dijchhuis gevonden. 

Toen de Koningin in die huis trad, over de plaets 

met koftelijck laken befpreit, was er van de Bewind¬ 

hebbers , op de groote zael,een aenzienelijck banc- 

ket aengerecht , niet alleen tot een leckerny voor 

de tong, maer oock welrieckende en aengenaem in 

’t oogh. Koningen en Princen zouden haere Maje- 

fteit koftelijeker konnen aengedifcht hebben, maer 

de Compagnie niet bequaemer dan op deze wijze : 

want zy zette haere Majefteit gerechten voor , of 

waeren in fchijn van gerechten, die alleen den In- 

diaenen eigen zijn, en in hun land vallen. 

De oude hielen voor een leckerny den paeuw van 

Santos, het Ionifch hazelhoen, de kraenen van Me- 

lica, de geitkens van Ambracia, den tonijn van Chal- 

cedonien,den fleur van Rhodus,de lcharren van Ci- 

licien, Lucrijnfche oefters, hommen van lampreien, 

den barna van Marfilien, papegaeistongen. Hier wa¬ 

ren zulcke leckernyen niet; maer de vruchten en 

’t gewas van Perfiaenen, Arabiers, Molucken, Iapo- 

nefen, en Chineefen, aengerecht in groote en ruime 

porceleine lampetfchotels, die, op een lange tafel in 

orden geftelt, ornhaer vreemdigheid, de Koningin 

ver~ 
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vermaeckten. Daer was opgedifcht ronde en lange 

peper, fchoon om aen te zien, foeli, en driederhande 

flagh van noten mufcaten, eenige in haere bolfter, 

eenige bekleed met foeli, en eenige geconfijt; die 

alle te kennen gaven hoe vruchtbaer d’ eilanden van 

de Molucken zijn. Het pijpkanneel, en de Caffia, 

kruiswijs op een gehoopt, getuighden, datze van ’t 

Ooften herquamen. Daer waren fchotels vol nage¬ 

len , vol maffen ruwe en ongewrochte Perliaenfche 

enChineefche zijde. De Borax bekoorde de oogen 

door haer wittigheid , en de Benzoin den neus door 

zijnen reuck en geur. Mufkeliaet, Styrax , fandel- 

hout,indigo, en meer andere verwen lagen inbyzon- 

dere fchotels. Oock was er, onder dit ooghbanc- 

ket, Draeckenbloed, en koecxkens uit fap van foeli, 

en Gutta Gamba , zoo geel als goud , uitmuntende 

onder de andere gerechten. Het wieroock , en de 

Myrrhe van Saba, eertijds van de Heidenen den Go¬ 

den geoffert, dienden hier voor reuckoffer aen de 

Godin van Vranckrijck. Cubeba, Rhabarber, fuic- 

ker, enfalpeter, waer van men het yffclijck buffe- 

kruid maeckt, lagen elck op hunne plaets. Oock 

diende men haer voor lack , en walch dat van de 

byen komt, koftelij eken oly van macis, noten mufca¬ 

ten, en gekonfijte en ongekonfijte gengber. 

De oogen van Medicis verdwaelden ; en zy 

beelde zich in, ziende en aentaftende ’tuitheemfche 

en ongewoone baneket, datze by den Indiaenen, Mo¬ 

lucken, Perfiaenen, Arabiers, Iaponefen, en Chine- 

fen te gaft was. By deze gerechten moght niet hae- 

len de dagelijekfehe fpijze van Faifanten, levers van 

meeuwbraeffems , patrijzen, zult en wild verkens 

vleefch, 
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vleefch,en wat uitgezóchte leckernyen meer kiefche 

tongen , om hun keel te vernoegen , weeten op te 

zoecken. Dit werd niet opgerecht voor de walgen¬ 

de overdaedigheid van Alinius Celer, of Apicius, of 

Claudius, ofCaligula, ofKleopatra. Men difchte 

hier niet op, vifTchen in verre wateren , of gevogelt 

in vreemde landen gevangen , of bloemen buiten 

tijds gewalten. Hier dreven geen roozen, in den 

winter ontloken , nocht men verkoelde den wijn 

met geen ys. Men ftelde daer, zonder overdaed en 

verquifting, niet ten toon dan alleen de koopman- 

fchap die men jaerlijcx gewoon is uit Indien her- 

waert aen te voeren. 

Op het gerecht der Ooftlndifche koopman- 

fchappen, voor ’s Konings Moeder 
aengerechc. 

DB Konings Moederflondgelijck uoor ’t hoofdgefaegen, 

Om d’ongemeene ffijz^, en proefde met haer mond 

Het Indiaenfh bancket, daerzy den difih Zatgh drnegen 

Het edele gewas van ’s aerdrijx Morgenflond, 

T)e vrucht des Zrabiers, de Perfaenfhe waren. 

Zy proeft met grooten finaeck vvelrieckend pijpkanneel, 

’t Verquickendegerecht, dat OoHerfche ackers baeren. 

Z y rieckt de vruchtbaerheid van ‘s vveerelds ander deel, 

Het vvierroock, baljfem, myrrhe, als heilige offergiften. 

Een ye der op zfn plaets. het een haer oogh behaeght, 

Het ander(maeckt de tong. wie zatl party en fchiften ? 

Hier pleiten Reuck en Smaeck, terwijl men rieckt en knaeght. 

nZlenat op HhetisfeeFl noch noit dees leckernyen. 

Jupijn werd nat genood op diergelijck bancket; 

Noch 
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Noch Ctfar, toen hy cjuam het Capitool op ryen 

aJXÜet z,egenrijcken roof van ’s tyands bloed bejmet. 

De uveereld, mompelde een, die Griecken Kosmos heet en, 

Nood C o s M v S dochter dns op haer bancket ten eet en. 

Als de Koningin, vernoeght met eenige dingen 

geproeft, met eenige gezien te hebben , minnelijck 

betoonde , dat haer het aenrechten van deze uit- 

heemlche waren en leckernyen boven maete wel 

aenftonden, werd zy, met al haer gezelfchap, na het 

bedancken aen de Bewindhebbers, van Burgemee- 

fteren alom door de Stad gevoert. 

Daer zaghze de gebouwen op ingeheide maften 

en paelen ftaen , en hoogh uit het moerafch opge- 

trocken, zoo dat deze Stad,gelijck Venetien, op het 

water fcheen te drijven. Zy zagh er, dat men het 

aerdrijck, hier onbequaem en te weeck om zwaere 

gebouwen te draegen, met arbeid en vernuft daer 

toe bequaem kon maecken. Zy zagh er, hoe d’ on¬ 

langs uitgeleide nieuwe Stad de oude Stad in groot¬ 

te niet en weeck nocht toegaf. Zy zagh de wijde 

graften, gelijck ftroomen, door de Stad loopen, zeer 

bequaem om over al koopmanfchappen te vervoe¬ 

ren. Rijdende langs de Konings graft of Cingel,ter- 

ftond daer na langs de Heere , en van daer langs de 

Keizers graft, zaghze overal de huizen, wonder wel 

gebouwt, zeer prachtigh, elck verfcheiden, en dien- 

ftigh tot den koophandel; de kunft daer in de na¬ 

tuur verre te boven gaende, overmits de gebouwen 

meeftendeel, op een lange ry , zich zoo verre uit- 

ftrecken, dat men met geen oogen het einde bereic- 

ken kan. Zy {fond verbaefl toenze de Keizers graft 

zagh, wiens weerga, zoo men vreemdelingen geloo¬ 

id ven 
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yen magh, in geheel Europe niet te vinden is; het zy 

datze haer oogen liet weiden langs de lange dreeck 

der huizen, of het gezicht floegh op de gebouwen, 

tot pracht,fchoonheid,cieraed, en gerief der inwoon- 

deren gebouwt} of op de fchoonheid van de gevels 

en toppen, op zijn Tofcaenfch, Dorifch, Ionifch, en 

Korintifch, na de kunft, gewrocht; of op de fteene 

bruggen, over het water gewelft; of op de fchoone 

dreef van boomen voor de huizen geplant. Zy 

zagh ’er kercken, niet van ouds, maer noch onlangs 

gebouwt, op dat de genen die zich over onze voor¬ 

ouders verwonderen, niet waenen,dat de godvruch¬ 

tigheid by ons verdorven zy. Zy quam daerze de 

Huizen zauh, die den droom en het zeewater fchut- 

ten, en , wanneer het van noode is, weder lozen; 

een geweld, waer door het vernuft en vermogen des 

menfchen den ongeduimigen Oceaen boeit en ket- 

tent. Zy quam daerze de torens of midden in Stad, 

of op den waterkant zagh daen, gelijck eenPharos, 

of baeck, zoo doorluchtigh, en op verfcheide pike¬ 

ren deunende,dat wanneer de zon daer door draelt, 

men aen alle kanten zeer genoeghelijck het licht 

daer doorheenen zien kan. Haer gezicht na den to¬ 

ren van de Wederkerck wendende, zaghze daer bo¬ 

ven op de Keizerlijcke Kroon daen, een gift van ha¬ 

ren Overgrootvader, en een teecken van mildaedig- 

heid van den haeren,tot den hemel toe van dedanck- 

baere nakomelingen verheven. Onderwegen reed- 

ze langs de kaeien, daer de fchepen leggen, die op 

Londen, Roanen,Rochel, Hamburgh, Lubeck, Hand- 

werpen, Harlingen, en veel andere plaetzen vaeren. 

Zy zagh menighte van allerhande houtdapels , van 
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balcken , en deelen langs de kaeien , die uit Polen, 

Lijfland, Noorwegen, Weftfaelen, en andere houtge- 

weften herwaert gevoert worden, en die men dage- 

lij ex gebruickt tot het bouwen van huizen en fehe- 

pen,of om dijcken,tegens de flagh van zee en fpring- 

vloeden, te befehoeien en bepaelen. Zy reed over 

verfcheide marckten, en andere plaetzen, dienftigh 

tot den koophandel, en zagh hier en daer timmer¬ 

werven, daer men fchepen verkalfatert, of nieuwe op 

ftapel zet. Zy zagh ’er heele regels met gebouwen, 

niet tot wooningen maer tot packhuizen gemaeckt, 

waer in hoopen van olifantstanden bewaert worden, 

daer traen van walviflchen gekoockt, daer Brafilien- 

houtjdaer tabackrollen, daer oflfenhuiden en bocke- 

vellen, daer het Luickfch yzerwerck, het Zweetfche 

koper opgeleght worden. Zy reed voorby de glas¬ 

huizen, daer de ftof van ’t eeuwige vier, in ovens ge- 

fmolten,met blaezen en flingeren zijn fatfoen krijght: 

’t een word verguld, het ander verzilvert tot allerley 

gebruick, oock tot lchotels. de Keizer Tibeer had- 

de geenen zin in den temper van dit buighzaeme 

glas, die, om andere metaelen in hun waerde te hou¬ 

den, den glaswinkel, daer deze kunft gevonden was, 

verdclghde. Het quam wel te pas, dat de Koningin, 

in ’t rijden door de Stad, alle deze dingen zagh , als 

die voor dezen haere genegentheid tot deze Stadt 

en bevordering des koophandels betoont hadde : en 

’t is voorwaer wel de pijne waert, dat koningklijcke 

perfonagien , die naeft God de grootfte op aerde 

zijn, op zulcke rijckdommen en zegeningen van 

opkomende (leden met aendacht letten , en daer 

door God,als den milden gever der zelver, erkennen. 

Ha De 
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De Koningin, zagh oock met eenen, in ’t voorby 

rijden, het Weftlndifchhuis, ’t welck in ’tWeften 

oorloogh voert, en handel drijft, fchoon en ruim van 

poorten, wooningen, trappen, packhuizen, zaden en 

vertrecken: en dit is het Huis, ’t welck eerll getoont 

heeft, dat men Wdllndien bewaren en winnen kan: 

’t welck, terwijl de vyand onze lieden en landen op 

den hals leit, na het voorbeeld van Afrikaen , den 

vyand buytens lands beftoockt,en werck geeft. Dit 

Huis zoeckt d’ oude weereld aen ruft en vrede te 

helpen, overmits het den Koning van Spanjen in de 

nieuwe weereld zijn fchatten , het voedzel van een 

langduuriger oorloogh,af handigh maeckt. Door het 

beleid van dit Huis hebben wy geweldige lieden, 

aen geen zijde van de Linie,overweldight,en behou- 

denze, met Gods hulp, noch tot op dezen dagh : dat 

de havens vanBrezijl, de llroomen, inhammen, ka¬ 

lleden , kapen , eilanden , en luickermolens ons ei¬ 

gen zijn,dat moet het Vaderland dezenHuize danek 

weten. Dit huis zend de Nalïaufche veldoverlten, 

foldaeten , wapens , vlooten van oorlooghsfchepen 

met geluck en voorfpoed in d’ andre weereld , den 

ouden onbekent : heeft oock door een Hout be- 

ltaendc lladt fint Salvadoor verovert, ’s vyands fche- 

pen verbrant en geplondert, over Olinda en zijn ka¬ 

lleden getriomfeert, en byna de heele kuft van Bre¬ 

zijl vermedlert. Dit zelve Huis veroverde met 

kleene moeite, door Peter Hein, by Cuba de Mexi- 

caenfche vloot met goud , zilver, en andere kolte- 

lijcke waren geladen ; en broght het gulden vlies, 

waermede Philips denVorften van Europe fchrick 

aenjoegh, niet in Griecken, maer in Nederland, 

’t welck 
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t welck noit te voren gehoort of gezien was. Door 

het beleit van dit zelve Huis bewoonen wy noch een 

ander Nederland over zee , enverkeeren daermet 

andere Hollanders. Wy bezitten de goudrijcke ha¬ 

vens en dranden van Africa : zulcx dat onze Staet, 

op twee Compagnien, als op twee zuilen, {leunende, 

zijn heerfchappye uitbreidt zoo verre de zon haer 

ftraelen fchiet. 

De Koningin quam oock op de marckt, een rui-DcD**> 

me plaets, den Dana geheeten, overmits zy, als een 

dijck, Y en Amilel fcheidende, een dam verftreckt. 

’s Maendaghs, als het marcktdagh is, woelt het hier 

van koopers en verkoopers : op andere dagen wan¬ 

delen daer de kooplieden. Hier zaghze het Stad- s<^ 

huis, om zijn oudheid alleen aenzienelijck. Andere 

Stads gebouwen zijn meeft al nieuw en fchoon. 

D’ ouderdom en bouwvalligheid geven dit gebouw 

eenive achtbaerheid. De Stad die doorqaens heer- 

lijck van gebouw is, toont hier hoe eenvouwdigh zy 

van ouds was. Dit Raedhuis ontbeert zelf het cie- 

raed en de ruimte , die het de ganfche Stadt mede 

deelt. Dit vervalt zelf, terwijl aliins nieuwe timme- 

ragien rijzen ; en ’t geen eerll zorge droegh voor 

den luider van Amderdam, is led voor zich zelven 

bekommert. Het wil liever met raed en daedhet ge- 

meene welvaeren bevorderen,dan op zijn eigen cie- 

raed letten. Het Stadhuis, in zich zelven naeuw en 

kleen van begrip, lcit zijn veden en wallen ruim en 

wijd uit; de Raed , door wiens bedier men wijd en 

en zijd zeilt, woont benaeuwt. Het Stadhuis, welcx 

koophandel naulijcx bepaelt kan worden,beflaet een 

plaets van luttel voeten. Het jaeght den vreemde- 

H 3 lingen 
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lingen een verwondering aen , ende zoeckt met ko- 

ftelijck gebouw by den zijnen niet te proncken. Het 

en leit aen zich zelve goud nocht zilver te koft,maer 

bewaert het zorghvuldelijck tot dienft der ingeze¬ 

tenen, en bevordering van ’t Gemeene Befte. Hier 

Dtmegh. vertoonde zich oock de Waegh,een zwaer en fchoon 

gebouw, vierkant, boven met een galery, daer men 

om kan gaen. Aen alle vier de zijden heeftze wijde 

deuren, na de vier winden, in de welcke de waren, 

op kleene en groote fchaelen,gewogen worden,dacr 

mede het alle daegh zoo drock en bezigh is,dat men 

naulijcx elck met afwegen kan gerieven.Hier af treckt 

Stad en land groot inkomen. De Koningin zagh de 

Waegh op dien zelven dagh , dat de zon inhethe- 

melfch teicken van de weeghfchael ging : en hoe- 

welze zoo groot niet en is als de vorftelijcke palei¬ 

zen te Florenlïen, zoo geloof ick nochtans , dat in 

geheel Europe geen gebouw te zien is, dat jaerlijcx 

meer opbrengt. 

n'Bws. Toenze reed over de fteene brugh, die over den 

Amftel leit, kreegh haere Majefteit in ’t gezicht de 

Beurs, de vergader en wandelplaets der kooplieden, 

dat een braef en geweldigh ftuck wercx is , van bin¬ 

nen verciert met vier heerlijcke galeryen. Al dat 

gevaerte is onder doorgaens gewelft, en het boven- 

fte werck ftaet op veertigh blaeuwe fteene zuilen, 

zoo fterck in een gebonden, dat het onvergangke- 

lijck fchijnt. Men zou naulijcx konnen zeggen, wie 

hier het meefte is, of de kunft , of de kolden, of de 

nuttigheid. Beneden aen de ftraet ter zijden,en voor 

en achter over den Amftel, zijn rondom zes en twin- 

tigh winkels ; daer men de trappen op gaet, ftaen, 

op 
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op dc panden, over de honderd kaften en winkels, 

waer in men zijn gading vind van allerhande fchoone 

uit en inlandfche kraemeryen, van de natuur,of met 

de hand gewrocht. Op deze Beurs verhandelt men 

de geheele weereld. Hier fpreeckt men anders niet 

dan van den prijs der waeren ; van koopmanfchap- 

pen te vermangelen; van fchepen te laeden en te lof- 

fen ; van wiftel en herwiflel. De oude hiftorifchrij- 

vers verhaelen van zeven gebouwen, die men voor 

wonderen hiel : namelijck den tempel vanDiane 

t’ Ephefen, het graf van den koning Maufool,het ko¬ 

peren zonnebeeld te Rhodes, het beeld van den 

Olympifchen Iupijn, het hof van Cyrus, der Meden 

koning,de muuren vanBabel, en de naelden en fpits- 

gebouwen van Egypten : maer ’s Konings Moeder, 

hebbende in de Stadt zoo veele wonderen , en aen- 

merckens waerdige gebouwen bezichtight, achte 

toen de vorige zeven wonderen zoo hoogh niet, die 

in waerde zijn gehouden geweeft om hunne aeloud- 

heid , en om dat men in dien ruwen tijd al wat ’er 

nieuws opquam voor heerlijck en voor wat wonders 

hiel. Nu fcheen de heele Stad een wonder, ja hier 

om alleen, overmits zy tot zulck een fchoonheid, 

cierlijckheid , en Majefteit geftegen is, niettegen- 

ftaende zy op maften gebouwt ftaet, en op Noord- 

fche boftchagien fteunt, laegh van grond, hoogh van 

gebouw : onder moeraflïgh en nat, boven droogh en 

net: onder hout, boven fteen : onder weeck en zac- 

kende, maer nu dus geheit zijnde onder en boven 

vaft, ftijf, en onbeweeghlijck : zoo dat men met 

recht van haer magh zeggen : 

Keer 
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Keer om de Stadt, zj is bofch van onder, en gebouvvt 

Op boomen, onlangs nochgehaelt in V Noordfihe woud. 

De Vrydagh werd doorgebraght met nieuwe ver- 

tooningen op den Amftel, ter plaetze daer hy Zuid- 

waert van de Damfluis af het Rockin heet. Want 

de Amftel van het Zuiden na de Stad vloeiende , en 

recht uit na de Damhuis loopende , komt door 

de Huis in het Damrack vallen, mengt zich , in ’t 

Noorden, met het Y, en deelt de Stad in Oude en 

Nieuwe zijde. 

HetNoorderdeel des Amftels,tuftchen twee brug¬ 

gen , gaf een ruimte voor de yverige toeftellers, en 

nieuwfgierige kijckers van de vertooningen. Hier 

ftonden weder nieuwe triomfbogen in eenen nacht 

gebouwt, zoo groot als een heel huis,op een eiland, 

dat met een wonderlijcke fnelheid anderhalve mijl 

van de Stad , uit de veenen gehaelt, op het water 

dreef, gelijck een ander Delos, of Samos, of klipach- 

tigh Neritos, daer weeligh gras , riet, liezen, en bie¬ 

zen op groeiden. Dit gebouw had twee gevels, een 

in ’t Zuiden , een in ’t Noorden , waer op men van 

wederzijden voor de Koningin nieuwe vertoonin¬ 

gen zoude doen. De twee voorgaende dagen ftond 

het land , op dezen dagh het water haere Majefteit 

ten dienft : toen reedmen en roftemen met wagens 

de Stad door ; nu was het met fchuiten. Hoepen, en 

fpeeljaghten te doen : toen liep men herwaert en 

derwaert om tekijcken; nu bleefmen op den wal 

ftaen, of men dreef en zworf op het water : toen 

zagh haere Majefteit de voornaemfte Stads gebou¬ 

wen; nu zaghze vertooningen,die haer,denTolcaen- 

fche 
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fche Hartogen, en den Staet van Vranckrijck meeft 
betroffen. Hier was de ganfche Stad op malkande- 
ren gedrongen , en de burgery, die de heele Stad 
door woont, in een kleine plaets befloten. Op den 
kant van ’t water ftonden mannen, vrouwen, en kin- 
ders op malkanderen gepackt. Vreemdeling , en 

inboorling, koopman en maeckelaer, armenrijck, 
Duitfch en Wael ftonden onder malkanderen : Weft- 
faeling en Vries, Zeeuw en Geldersman , Deen en 
Zweed, Sax en Hes, zwarmden door een, elck even 
nieusgierigh om deze vreemdigheden te zien. De 
bruggen, dier om geld gehuurt,ftonden vol kijckers. 
Vit de venfters van de huizen daer rondom lagh niet 
hier en daer een menfch , maer heele zwermen en 
heiren van menfehen, en dat meeft voor hun geld. 
De rapfte gaften waren in de boomen geklommen, 
maetroos zat en floegh zijn armen om de paden, 
waer aen men de fchuiten bind, en wift zich geeftigh 
in ’t gewight te houden , om aen d’een of d’ander 
zijde niet over te vallen. Op den vorft van de hui¬ 
zen, goten, tranften van toorens, onvolmaeckte hui¬ 
zen, en fchoorfteenen zat volck : en hoewel nu alle¬ 
man zonder onderfcheid hier niet moght invaeren, 
zoo flopender nochtans veel fchuitjes vol kijckers 
in,die aen den kant des Amftels lagen en verlangden 
na het geen dat ’er vertoont en gedaen zoude wor¬ 
den. De ruimte tuftchen beide de bruggen ver- 
ftreckte een doorluchtige Schouwburgh. De Ko¬ 
ningin , over die menighte verwondert , zeide, 
dat zy noit in Italien , nocht in Vranckrijck , nocht 
zelf binnen Parijs, een zeer volckrijcke Stad, zulck 
een weereld van menfehen , op zoo eng een plaets 

I by 
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by malkanderen gezien hadde. De zon was over het 
Zuiden, wanneer de heldere Zon van Vranckrijck 
weder voor d’ Amfterdammers met haere ftraelen te 
voorfchijn quam. Zy zat met dePrinceflfe van Oran¬ 
je, Schout, en Burgemeefteren in eenbraevefloep, 
overdeckt, en behangen met fchoone tapijten; Rae- 
den,Schepens,Amiraeliteits heeren,en eenige voor- 
naemfte burgers zaten in andere floepen. Toen gin¬ 
gen twee fluizen recht tegens over malkanderen 
open. De Koningin quam door de eene , de Grim- 
menefle fluis genaemt, in den Amftel, en ziet, uit de 
andere, de Oflefluis geheeten, quam, onder het vae- 
ren,na het fchutten,Neptuin al bruizende haere Ma- 
jefteit tegen , dat het water voor hem weghftoof. 
Zijn wagen was een zeefchulp, gelijck dien Zeegod 
voeght. Hier waren zeepaerden voor gefpannen, 
kunftigh gemaeckt, het achterlijf vifch, de voeten 
gefchubt, en (lekende hoofd en rugh te water uit. 
Men zagh er den Zeegod met zijnen ruigen en grij¬ 
zen kop, langen baerd vol zeefchuim, en vreeflelijc- 
ken drietand , met een gerimpelt en bars aenzicht, 
die naeckt met lange toornen zijn paerden mende. 
Merkuur, de God der koopmanfchap, wel ter taele, 
en op den koophandel afgerecht, zat in de Kogge 
achter hem. Hy had, na zijn gewoonte, eenen hoed 
met vleugelen op , en in de rechte hand den flan- 
genftaf, waermede 

JrTjgeefien, doodfch van verf, uit Plutoos jammerpoel 

Verdaghvaert, ofhen drijft na s af ronds du fren foei. 

Ter zijde van de Kogge quanten uit houte kaflfen 
met het halve lijf uitkijcken vier watergodinnen, 

be- 
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bekranft met groene kramden, gevloehten van wier, 

mofch, bladen, en bloemen , uitbeeldende Europe, 
Allen, America, en Africa. Elck had eenen vrucht- 

horen onder den arm, gefboffeert met de vruchten 
die in yeders gewefte vallen. Voor op liet zich Zien 
een fchoone Maeghd, Amfterdam uitbeeldende,die, 
eerbiedigh neigende, de Koningin met deze vaer- 
zen vervvellekomde; 

C-KCet vvelck een offerhand z,al ick den hemel daneken, 

Dat my bez,oecken koomt de grootfle Koningin ? 

Die bey de Weerelden bejchaduvvt met haerraneken , 

En my een VoorffraeckJlreckte, en trouwe Noodvriendin 

Ey Dader en by Zoon, in haere heerjehappye. 

Ween overvveüekoom, geregende Marïb, 

Men oordeelde, dat deze vertooning aerdigh fpeel- 
de op de Koningin, die, door de fcepters haerer kin¬ 
deren, verfcheide zeen beheerfcht; oock lloegh de¬ 
ze vertooning wel op de Stadt, die den allerhoogh- 
ften God alleen, den waeren-Zeegod, begin, aenwas, 

en het bloeien van haere welvaertmoettoefchrijyen. 

Op Neptun, Merkuur, en d’ Amfterdamfche 
Maeghd, die de Koningin, op het Rockin 

ontmoeten en begroeten. 

DB Zeegod, grijs van kop en kin, enJlraf van oogen, 

Die met zJjnJf>itz>e vorek opborrelt uit den vloed. 

En in een vloockefchulp van monflers word getogen, 

Daer vvaternymfen vajl hemJlrecken tot een ftoet - 

ZftCerkmr, des koopmdns God, beleider van den handel, 

Die met zJjn gladde tong nu koopt, en dan verkoopt, 

I * En 
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En wifjeltuur ingunjl, en licht van aerd en wandel, 

Veroirdaeckt, dat de winjl nuftand houd, dan verloopt; 

En dedefchoone Maeghd, die met een nedrigh wetten 

Zich neight eerbiedighlijck ; dees Godheên algehjck 

Verwellekomen hier de fchoone, d’ uitgeleden, 

Qnfterjlijcke Godin van ’t Eranfche koningkrijck. 

Zy forten over haer een algemeenen degen 

De Zeevoogbd draeght haer op ’tgedagh der ganfche dee, 

Van alle wateren, en hobbelende wegen 

Zoo veer van Sein, of Teems, of Spanjens veerfle ree 

T)e fcepters van haer wijd gevreefde kindren rei eken. 

Der Goden Taelman wijd dijn Stadt dees Koningin, 

En haere Lelien, tot eengehoordaem teicken •' 

ZftCaer d' Amferdamfihe Alaeghd, ons flroom en Zeeheldin, 

Dan dee en handelgodgeflut, vernedert bloode 

T>eed Koopgoon voor Marie, en haer alleen voor Gode. 

Van hier voer de iloep, waer in de Koningin zat, 
na de Noordzy van ’t eiland , daer men eerft ver¬ 
toonde het trouwen van Fran^ois van M e- 

DICIS, en IoANNA VAN OoSTENRYCK, 

Vader en Moeder van Maria de Medici s, 

in ’t gezicht van den doorluchtigen Keizer Fer- 

d i n a n d ? haeren grootvader. De vader van de- 
zen F r a n 9 o i s was Cosmvs , die van Har- 
togh van Florenflen Groothartogh van Tof kanen 
werd, door gunft van Paus P i v s de vzoo datze 
van ’s vaders zijde,gefproten is uit dien ftam,die zij¬ 
nen eerften luifter kreegh van Cosmvs de Me¬ 

dici s, by eenpaerige ftemmen des Raeds, vader 

des vaderlands genaemt. In de beftiering 
van dat huis volghden Petrvs Medicis, die 
zijnen vader in dapperheid nayverde, en Lavrens 

d e 
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de Groot e , mitsgaders zijn broeder I v l i a e n, 
dien het volck, uit goedgunftigheid , den Vorft der 
jeughd noemden : alle drie telgen in manhaftigheid 
en dapperheid niet verbaftert van haeren ftamme: 
Op dat ick zwijgh van Ioan en I v l i v s Me¬ 
dici s, dewelcke tot de waerdigheid des Paufdoms 
verheven, de een met den naem van Leo de x,de 
ander van Clemens de vu, het huis van M e- 
d i c i s met de Pauzelijcke mijterkroon verheer- 
lijckt hebben. Ioanna van Oostenryck, 
haer Moeder, van den loflijcken Keizer Ferdi- 
n a n d geteelt, roemt met recht op haeren Groot¬ 
vader Philips van Oostenryck, koninn 

. 7 O 
van Spanjen, en op haeren overgrootvader M axi- 
miliaen, die aen Maria, dochter van Ka- 
rel de S t o v t e , en eenige erfgenaem van deze 
landen trouwde. Onder de oudoomen van Maria 
was Keizer Karel de v, Vorft en Heer van alle 
de Nederlanden ; die, in oorlooghsgeluck, ervaren¬ 
heid , grootmoedigheid, fpoedigheid in ’t uitvoeren 
van groote zaeeken , en voorzichtigheid in gevaer, 
allen die oit wapen voerden overtrof. Vit zulcke ou¬ 
deren is Maria geboren in Tofkanen , eertijds 
vermaert door veelerley godsdienft ; waer van daen 
de Romeinen in haer ftad , en onder haer gewoon¬ 
ten invoerde de roebondels, rechtbijlen, triomfroc- 
ken, yvoire zetels, ringen, paerdebehangzels, palt- 
rocken, amptkleederen, triomfcieraeden , ftaettab- 
berds,en andere ftacigewaeden : want het betaemde 
niet,dat de Vorftin, die zoo wijd heerfchen,en Moe- 
cier van zoo veel Koningen wezen zoude, ergens an¬ 
ders geboren werd , als op die plaets, waer her het 

I 3 heer- 
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heerfchende Rome zich niet fchaemde te haelen de 
cieraeden en lievreien , waer mede de waerdigheid 
der heerfchappye uitmunte. 

Op het hmvelijck van 

FRANCOIS VAN MEDICIS, 

groot Hartogh van T of kanen, en 

IV) ANNA VAN OOSTENRYCK, 

Keizer Ferdinands Dochter. 

Jp ran^oiS; Tbskaenfthe Vorfl, hier treedghy op ’t tooneel, 

Met d'eer van Oost enrycKjIoanna, uw verkoren. 

Hier trouwt uw halve zJel noch eens haer ander deel, 

Waer uit Hartogen en regeerders zJjn geboren. 

Door huwelijcken rjft de Zon van Medicis, 

Enfleeckt haerft arren aen, dte (Iraelen van Z,ichJchieten, 

Haer heldre ft arren, daer Maria een van ü, 

Die door de gun ft van God, die elck met magh geniet en, 

Geen blijde Moeder word, z,oo menighmael zy baert, 

‘t En zy van Koningen. dat ‘s baeren; dat ’s beklijven: 

Dat ’s ‘t aerdrjckgeregeert, door haer geftacht (n aerd. 

Dat heet door hij heken de koningkrjeken ftjven. 

Küw De gordijnen toegefchoven, en de vertooning 
ïiaenT- verandert zijnde , zoo quam Keizer Maximi- 

l i a e n , in zijn keizerlijck gewaed, voor den dagh, 
Keiz.erlijcke befchenckende Amfterdam in tegenwoordigheid der 

Keurvorften met de Keizerlijcke Kroon. Hy,van 
zijnen troon afftijgende, gaf de Kroon aen Amfter¬ 
dam , die , in de gedaente van een Maeghd, voor 
’s Keizers voeten op haer knien leggende, ootmoe- 
digh en eerbiedigh de aengebode 1'chenckagie aen- 

vaerde. 
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vaerde. In’s Keizers aenfchijn blonck eenMaje- 
£leit,die eenen Keizer voeghde,en de vorige deugh- 
den van wijsheid, rechtvaerdigheid, ftarckheid, en 
goedertierenheid , zagen hem ten oogen uit 5 en in 
het aenfchijn van de Maeghd was een ongemaeckté 
ftemmigheid met mewaerdigheid en zonderlinge be- 
leeftheidgemengt. De gewaden van verlcheide ver¬ 
wen, waer van al het tooneel fcheen te blincken, ga¬ 
ven een aengenaem gezicht voor den aenfchouwe- 
ren : want zy waren aertigh gemengelt, wit, violet, 
geel,rood,groen,purper, en meer andere verwen, die 
niet quaeds fpellen : maer bruin, vael, zwart, dood¬ 
verf, die eenigh ramp en ongeluck bedieden, zagh- 

mer niet. 

Op de fchenckagie der Keizerlijcke Wapenkroon. 

Maximiliaen fpreeckt: 

Amfelers, die wijd te weit er en te land, 

^ Verkoopt, en koopt, en wint, en winnen doet veel andren, 

EnJlutte ’s oorlooghs lajl, het zy oock van wat kant, 

En hoe veel vyanden my druckten met malkandren j 

’t V,y my Venetien, of ‘Ulaendren dreighde uit haet, 

En Brugh zjjri eigen Vorfl en Landsheer hiel gevangen $ 

otAenvaerdonsgoude Kroon, derKeizren hoofdcieraed} 

En wil die, tot een loon van uwe deughd, ontfangen, 

Dat zy in 't midden fa by leeuwen roodvangoud. 

Voor den nakomeling, om met die eer te proneken. 

Gly triomfeert ter zee met vlugh en zeilbaer hout. 

Ons Keizerlijcke Kroon zyu uit gunslgefchoncken, 

Te lande blinekt mijn Kroon, en word alomgevreett: 

cMaeruwe Schildkroon bhnekt te water allermeeft, 

Aen 
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g"'°LT' Aen de Zuidzijde van ’t eiland werd in vijf vertoo- 

rjck_ ónder ningen vertoont de ellendige ftaet van Vranckrijck, 

dÓÓÓige- onder Henrick de ni, en de bloeiende onder 
Rh-Henrick de iv. 

pLt17 In de eerfte vertooning verfcheen Vranckrijck in 

de gedaente van een vrouw, zuchtende en lchreien- 

de, om dat haer Weereld en gebied , door de bran¬ 

dende fackel der twiftige Nijdigheid van tweedragh- 

tige vorften aengefteecken , in eenen heiloozen en 

fchiickelijeken brand ftond. Bacchus, Ceres, Po- 

moon, en Flora, Godheden deelachtigh van zoo 

groot een rampen ongeluck,hadden medelijden met 

het bedruckte en verllege Vranckrijck. Venus, ge¬ 

zeten op eenen wagen van duiven voortgetogen, 

nam oock de gemeene ellende ter harte. Herkules 

daer by, leggende op de aerde, aenziende den droe- 

vigen enjammerlijekenftaet van ’t ellendige Vranck¬ 

rijck, kropte vaft de droefheid in. Vrede en Recht- 

vaerdigheid, die eerwaerde naemen,lagen verfmaed 

en veracht onder de voet. Door den brandenden en 

gekloofden wereldkloot, werd de ftand van geheel 

Vranckrijck en Europe aengewezen , toenVranck- 
rijck jammerlijck verdeelt , en de Vorften van dat 

land en Europe over hoop leggende, FIenrick 
de ui, koning van Vranckrijck, omgebraght was. 

Flier liet die Franlche Atlas , als te zwack en niet 

maghtigh dien laft te draegen , Vranckrijck in twijf- 

fel, wie zijnfchouders zoude willen leenen, om den 

rijckskloot te torlTen, terwijl Hercules, dat is Hen¬ 

rick de iv, koning van Navarre, vaft toezagh, op 

d’ uitkomft van zoo gewightigh een ftuck,als was het 

herftellen van ’t vervallen Vranckrijck. Terwijl het 

Rijck 
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Rijck in rep en roer was , en het land van krijghs- 

volck en heiren overloopen,geraeckte d’ackerbouw 

onder de voet, met Ceres, Bacchus, Pomoon, en an- 

dre Goden, die in tijd van vrede bloeien. D’ Een- 

draght, die inwoonders t’zaemen houd, moft gaen 

zwerven , en terwijl de heilheilige wetten van The- 

mis onder t gerammel der wapenen zwegen 

Verliet Afirea op het lefi 

Na d andre Godheen 't aerdjch ge^uw/l. 

De tweede Vertooning broght het zelve Vranck-ruW' 

rijck op het tooneel, op geboge knien de Goden 

biddende, dat zylieden het gefcheurde en verdeelde 

\ ranekrijek geliefden te hulpe te komen , het ver¬ 

vallen op te rechten, het gekneufde te herftellen, en 

het verzwackte door hun hemelfche hulp wilden 

ftereken. Iupijn , onder de Goden , wijzende met 

d eene hand op Hercules,met de ander op Merkuur, 

belafte hem, dat men Hercules , dat is Henrick 

de iv, zoude nemen, om Vranckrijck te herftellen: 

want dezen laft, om ’t Rijck te aenvaerden, hadde 

Henrick de 111, op zijn doudbedde , toen hem 

zijn krachten ontvielen,voor de Grooten vanVranck- 

rijekjden koning van Navarre overgegeven met de¬ 

ze woorden : Het komt u lieden toe den wettigen 

koning te verdaedigen, en zoo ’er geen waer, eenen 

bequaemen voor het Rijck te kiezen. Ghylieden 

hebt Navarre , die, gelijck hy van rechts wegen de 

naefte is, oock alzoo in waerdigheid uitfteeckt, den 

wekken, indien het wettige erfrecht hem niet tot 

de kroon riep, zoo zou de waerdigheid, die hy naeft 

my in ’t leger heeft, hem, na mijn dood, veldoverfte 

K. maec- 
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maecken. Dees, begaeft met de opperfte billijck- 

heid, en, door lange ervaerenheid van zaecken, wel 

afgerecht, door de onuitfpreeckelijcke voorzieni¬ 

gheid Gods, die alles beftiert, tegens veeler gevoe¬ 

len met my weder verzoent,fchijnt in t opperfte ge¬ 

bied over dit leger geftelt, op dat hy den vallenden 

ftaet des Rijcks met zijne dapperheid zoude onder- 

ftritten. Bewijft dezen dan de gehoorzaemheid, die 

ghy hem fchuldigh zijt,indien ghy wilt dat het Rijck 

behouden blijve : ’t welck zoo ghy ’t niet doet 

trouwshalven, zoo doet het dan om den tegenwoor- 

digen nood en uw eigen gevaer. 
i>rj'V,r. })e derde Vertooninge voerde dezen Hercules in, 

geleit door Mercuur, dien , door der Goden bevel. 

Mars en Palias hunne hulp aenboden, om den Rijcx- 

kloot te onderftutten : d’ een met daed, d’ander met 

raed,terwijl de vergaderde Goden dit vanboven vaft 

aenzagen. 
m In de vierde Vertooning zaghmen Hercules be- 
Vertoom»?. i 1 J 

zigh met zoo groot een werck , en hem weder op 

haere plaetze herftellen de affendie uit de naven ge- 

fprongen waren. Srarckheid, Wijsheid, Goedertie¬ 

renheid, en Wackerheid, eige deughden van Hen- 
rick de iv, boden hem de behulpzaeme hand. 

jnjfd'Vu- De vijfde Vertooning ftelde voor oogen, hoe 

Vranckrijck weder te recht gebroght en geheelt 

was , en hoe ruftigh de Franfche Hercules den rijx- 

kloot op zijnftercke fchouders droegh. Want hy,tot 

het Rijck gekomen, de oorloogh ter neer geleit, de 

tweedraght geflift, en alle ongelijck uit zijnen zin 

gezet zijnde, heeft, met een wonderbaere gezeg- 

gelijckheid en genade tegens zijn aertsvyanden, een 
on- 
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onfterffelijckeeere,voor den nagebuuren rufte,den 
onderdaenen vrede verworven, de Gerechtigheid 
op haeren troon geholpen , en de geheele Chrifte 
weereld bevredight. Lvidewyck de xni, erf- 
genaem. van ’s vaders dapperheid en glori, en zijn 
voetftappen natredende, draeght zich , gelijck een’ 
nazaet van zoo groot een voorzaet betaemt, en on- 
derftut en onderfchoort door Gods genade met zijn 
ftijve fchouderen, als een tweede Alcides , den zel- 
ven rijcxkloot door zijn fterckheid , wijsheid , en 
voorzichtigh beleit, in vrede en oorloogh. 

Op de Vertooningen van den Rijcxkloot van 
Vranckrijck, onder Henrick de in gefcheurt, 

door Henrick de iv geheelten herftelt. 

AL’ Vranckrjck jammerljck den Rijcxkloot z,iet gereeten 

Door Burgerij eken krijgh, en ’t land ge deelt in twee} 

De Vorfen handgemeen, en hart op hartgeheet en, 

Den Honing Z>elf <vermoort; doet dit haer harte wee• 

Om dat de Kloot des Rjcx met kracht leit afgejmeeten 

Van Zjulche fchouderen, waer op z,ich elck verliet, 

En d'ajfen uit den naefgeheven: dies bekreet en 

In dien benaeuvvden fihjn het na den hemel Zjiet, 

En fmeecktjupjn om hulp, en al degroote Goden, 

En wacht van boven trooH, in dien vervallen Staet. 

Tomoon, en Bromius, en Ceres vveghgevloden, 

En van het zjwaerd verdruckt, en Venus, bloot van raed, 

<EM>et d’andre Godheenfaen bedruckt aen Vranckrjx zijde. 

De Gom erbarmen Z,ich om die verlege fhaer, 

Verdaghvaerden Borbon, dat hj hen al bevrjde, 

En op z,jn f houders neem den laf van ’t Rjxgevaer , 

Tri- K s 
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Tritoon met Majors helpt den Held, op Vranckrijx bede, 

Waer hy door hun beleit de vyanden verjloort: 

Zoo word het Rijckgeheelt door langgewenfchten vrede. 

Nav arre, Jlerck van hals, den Rijxkloot onderjchoort, 

Zet d'affen in de naefmet kracht: Z,oo word herboren 

De ruft van ’t oude Rijck: z,oo bloeien allefleén, 

De kercken, en het land weer heerlijck, als te voren. 

De Vree keert wederom. AJlrea gaet bekleen 

Haer troon en eerflen Staet. gevlughte Goden keeren 

Hit hunne ballingfchap in ’t voorige bespit. 

Dit word u hier vertoont, dit wil Alcides leer en, 

Daer hy ’t gerabraeckt land weer z,et in zójn gelidt, 

En heelt 'tgejplijle Rijck, gelijck dees JlommenJpreecken. 

sZtTet recht word Henrick dan by Herculesgeleecken. 

frlcZT' De gordijnen gefchoven zijnde, ging men van de 
Vertooningen na het Waterfteecken , of tornoifpel 
te water. Het voorgaende za^h men met een be- 
daertheid , maer dit met vreughd aen. Deze oeffe- 
ning was een van de Ronmfche kreitsfpeelen, waer 
mede men eenen fcheepsftrijd op zee, of droom, of 
meer uitbeelde. Augud,die,in ’t geduurigh en heer- 
lijck toeftellen van fchoufpelen , alle anderen te bo¬ 
ven ging , vertoonde eenen fcheepflrijd op den Ti¬ 
bet ; Nero op het water , uit de nabuurige zee ter 
lfad ingelaten; enDomitiaen midden in den fchouw- 
burgh. Ctefar liet op het meer , dat uit den bergh 
Coelius gegraven was,Tyrifche en ALgyptifche vloo- 
ten van galeien tegens malkandren aen gaen. Thien 
maetroozen , borden die tegens weer en wind mo¬ 
gen , al in linne kleeren , met roode mutfen op ’t 
hoofd, daer een weitfe haneveer op dack, waren par- 
tyen van dezen waterdrijd. Zy ftonden achter op, 

en 
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en zagen malkanderen leelijck aen , als of er halzen 

aen hingen. Hun geweer was een boom , of een 
fteeckftock, dien zy voor de borft hielden, en waer 
mede d’ een en d’ ander zijnen vyand , die hem in de 
fchuit, met maght van armen fnellijck voortgeroeit, 
tegens quam vaeren, met groote kracht op de borft 

ftiet. Maerhet quamkluchtigh,dat onze waterfteec- 
kers, toen men verwachte , datze d’eerfte mael te¬ 
gens malkanderen zouden aengaen, malkanderen 
voorby voeren, vriendelijck groeten, hun fpeeren 
lieten vallen, en alzoo de toezienders in hun verlan¬ 
gen bedrogen. Daer na ging ’t op een vechten,als of 
het lijf om lijf was : zomtijds ftietenze even ftarck, 
en plompten beide , over hals over hoofd, in ’t wa¬ 
ter : zomtijds raeckte ’r een over boord, en d’ander 
hiel, als een triomfeerder, ftand : zomtijds ftaecken- 
ze mis, en bleven beide ftaen : en dit ipel en cndigh- 
de niet voor datze alle, zoo overwinners als verwon- 
nen,in ’t water gelegen hadden. Al wie dezen fcheep- 
ftrijd aenzagh moft ’er om lachen,dat het fchaterde, 
en ’t geluid daer van ten hemel klonck ; zoo was al 
het volck hier mede vermaeckt. En’s Konings Moe¬ 
der, hoe ftemmigh zy oock was, kon zich qualijck 
van lachen onthouden. Men zeit dat Iupijn loech, 
toen hy Vulkaen uit den hemel van boven neer bonf- 
de. Wat wonder is het dan, zoo dees waterftrijd van 
maetroos haere Majefteits aenfchijn in een vrolijc- 
ker ploy zette. Men leeft dat Achilles, onder de wa¬ 
penen , op luit en fnaeren fpeelde',en hier mede zijn 
bekommert en verbolgen gemoed vermaeckte. D’o- 
verwinners der geheele weereld , Griecken en Ro¬ 
meinen zelfs , die oorlooghsblixems en fchrick op 

K 3 zee, 
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zee, midden onder den drang van ’t volck gezeten, 
in fchouwburgen , vecht- worftel- enfpeelplaetzen, 
zetten hunne Princelijcke hoogheid aen een zy. 
Heeren van groot bewind begeven zich by wijlen 
tot geringe en verniaeckelijcke dingen, om de moe- 
ielijckheid der bekommeringen en landzaecken met 
vreughd en vrolijckheid te temperen, t Is wacr,het 
was maer lpel; want hedensdaeghs neemtmcn geen 
behaegen in ’t onderling moorden en ombrengen 
der flaeven, gelijek by de Romeinen op maeltijden 
en feeften, tot vermaeck van hunne gallen, plagh te 
gefchieden. Als dit alles op den Amftel gelchied en 
vertoont was, roeidemen, tegens den avond, in aller 
yl, na het Y toe , en volghden de Koningin ontel- 
baere jaghten en fpeellchuiten,die,om dat elck eerft 
door de brugh wou, en te zeer lpoeide, malkandren 
in den wegh waren , cn de vaert Hopten ; waer door 
eenige kleene en lichte fchuiten in de klem , en by 
na in den grond raeckten. De Koningin met zom- 
mige floepen wat Rijver voorvaerende, en eenigen, 
die zoo wel niet voort konden , achter ketende, 
quam door lint Anthonis Huis op het Y,nu een groot 
en wijd water geworden , overmits de Zuider zee 
de oevers ter wederzijden van langer hand aflpoel- 
de; welcke ftroom zich Ooft en Welt, langs de 
Noordzy der Stad, ftreckt, en hier een goede ree 
voor de lchepen geeft. Die heele waterkant langs is 
met een dubbele ry van ingeheide paelen , tegens 
den llagh van ’t water, bezet, en deze verftrecken 
daer een wal. Hier zagh de Koningin een ruime 
plaets, de Wael geheeten , befloten tuflchen de 
Stad en die paelen : daer de lchepen ’s winters, bui¬ 

ten 
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ten gevaer van onweer, winterlaegh houden, en vei- 
ligh leggen tot op het voorjaer. Ter zijden af is 
een groote werf, dacr geweldige fchepen , voor de 
Ooftlndifche Compagnie, of nieuw gebouwt, of ge- 
kalfaet worden. Toen Medicis, hierlangs vae- 

rende , haere oogen derwaert lloegh , zaghze een 

groot fchip , dat eerft afgeloopen was, waer mede 
men waeren en koopmanfchappen uit Ooftlndiert 

haelt. Men is gewoon den fchepen naemen te geven, 
om die te onderfcheiden, gelijck men oock van ouds 
dede. ’s Konings Moeder van Burgemeefteren ge-^^**- 

beden , datze het fchip , ’t welck op een verre reis 
ging , zou gelieven eenennaem te geven, zoo ver- 
eerde zy het met den naem van Maria de Me¬ 

dicis, en wenfchte het met eenen behoude reis i 

Dat magh nu zeggen: 

Maria ü mijn naem, mijn toenaem Medicis. 

Het Jireck tot gunji, is ’t niet tot mijn behoudenis, 

Laet andere fchepen vry ftoffen op den naem van 
Neptunus, Triton , Meerminnen : anderen op den 
naem van de fteden die hunuitreeden : laet anderen^ 
in de achterftevens met Leeuwen, Tigers, Windhon¬ 
den, Draken, Zon en Maen proncken : laet anderen 
brageeren met ’s lands wapen ; anderen brallen met 
naemen van Princen. Dit zal ’t eerfte,dit het eenige 
zijn, dat onder den naem van Medicis, als onder 
een geluckigh geftarnte, God de voorfte, zeilen zal 
na die geweften, daer s menfchen geld en eerzucht 
zoo verre gaet, als de zon fchijnt, en fluit, om datze 

niet verder kan. Stracx daer op zagh de Koningin 
de Stad op het breedfte voor haer leggen,met de to¬ 

rens , 
/ 
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rens, die langs den waterkant fbaen , en de fchoone 

huizen , die op een lange ry tuflfchen beide rijzen. 

Hier zaghze vlooten van fchepen op ancker leggen, 

als een dichte boflfchagie, in ’t languitgeftreckt,waer 

mede de vlijtige koopman, om armoede t’ontgaen, 

over zee en zand den heden aerdbodem om zwerft, 

oock daer geen zon en komt. Daer lagen oorlooghs- 

fchepen en koopvaerders, fluiten en fpiegelfchepen, 

pinaflTen, jaghten, en boeiers: groote en kleine door 

een. De fpeeljaghten, die in groote menighte de Ko¬ 

ningin , twee dagen te voren verwachten, zeilende 

met vlaggen en wimpels, bcfloegen een gedeelte van 

’t Y. Eenige van die groote fchepen vaeren na Ita¬ 

liën,Cyprus, fEgyptcn, Syrien, Grieckenland, en Ve- 

netien : anderen werden uitgereet,om te handelen in 

Vranckrijck, Engeland, Schotland, Yrland, Duitfch- 

land, Denemarck,Noorwegen, Zweden,Polen, Pruif- 

fen , Mofkovien en Groenland : andere loopen na 

Guinea, Perfïen, Arabien, Ooit Indien en d’ eilanden 

van dien, oock na China, Iapon, en d’ uiterfte kullen 

van Allen: anderen zoecken hun geluck, door wapen 

of koophandel,in de weereld daer tegens over,inBra- 

zijl. Nieuw Nederland, Nieuw Spanjen, en door de 

ftraeten by Ferdinand Magelaen , en Iacob le Maire 

eerft ontdeckt. Zommiger laeding is linnen, zout, 

witte en roode wijn, oly, papier,wol, lood,tin,bieren: 

anderen laden honigh, wafch, koren, falpeter, glas, 

Rijnfche wijn,peltcryen,huiden en houtwaren: ande¬ 

ren weder lakens,zijde,ftockvifch,Kandifche wijnen, 

zwavel, rhabarber, mumie, caflïa, tutia, kottoen,rijs, 

hars,peck en teer, potafeh, en vulaerde : oock aller- 

ley flagh van kruidery, peper, nagels, kanneel, wier- 

roock. 

I 



VAN M. D E M E D I C I Si ^ 

roock, myrrhe, balflem, &c. Haere Majedeit zagh 5 

niet zonder verwondering, die holle wijde buicken, 

waer mede de fchatten en rijckdommen van de ge- 

heele wereld,in deze koopdad af en aengevoert wor¬ 

den. Zy zagh de fchepen, als kafteelen, op ’t water 

met hun fchanskleeden en Iaegen gefchuts ter poor¬ 

ten uit als flaeghsree leggen, om Spanjards, Portuge¬ 

zen , Duinkerckers, en Turckfche roovers te be- 

ftoocken.Terwijl de Koningin noch op het waterwas, 

werden overal in Stad kortouwen en metaele ducken 

afgebrand : en haere Majefteit zagh geen grooter 

wonder,dan de fchepen, om datze Amfterdam als ei¬ 

gen zijn, en nergens zoo groot een menighte by mal- 

kanderen gezien word. Deze fcheepsvlooten zijn 

die houte wallen, waer mede , zoo de fchrandere 

Themiftocles uit Apolloos orakel verftond,de Griec- 

ken mollen befchut worden. De Roomfche Burge- 

meefter, in de Verdediging van Flackus, beveelt aen 

allen Regeringen op het hooghde voor de fcheeps- 

vaert zorgh te draegen,niet alleen tot belcherminge 

van den Staet, en koophandel, maer oock om daer 

mede hun gebied te verheerlijcken. Thucydides 

zeit, dat den grooten Vonden toekomt, te wege te 

brengen , dat geen volck hen in maght van fchepen 

overtreffe : zoo niet,datze ten minden zoecken met 

die wel te ftacn, die de maghtighfte en ftarckfte te 

te watei is . dat ei ten hooghften aen geleden is 

meeftei tei zee te wezen, nadien d oorloogh te wa¬ 

ter, den oorloogh te lande verlicht. Het Y langs ge- 

vaeren hebbende,verzelfchapt van alle de fpeeljagh- 

ten, voeize door de Zoutketen , daer de droom te- 

gens aen fpoelt, en quam van daer door de Prince- 

L . graft 



graft weder in. Stad, en des avonds in haer hof, met 

de vier Burgemeefters altoos by haer. 

Terwijl de Raed , Burgemeefters, en burgers de 

Koningin aldus omhadden, zwegen de poëten met, 

die met Latijnfche, Italiaenfche, Franfche, en Neer- 

landfche dichten, de groote Moeder der Koningen 

verwellekomden en onthaelden : welcke gedichten 

voor en na uitkomende , de heele Stad door, de 

Boeckwinkels vervulden, en de lezers vermaeckten. 

De loden zelfs , om mede hunne genegentheid te 

toonen, broghten, op de tafel der Koninginne, eeni- 

ge gerechten van ongeheven brood op hunne wijze 

gemaeckt. Terwijl de Koningin haer middaghmael 

hiel, was ’er zulck een toeloop van menfchen op het 

hof, dat de ganfche Stad fcheen by beurten uit en in 

tegaen, als of hun eigePrinces of Landsvrouw te- 

genwoordigh waer. Oock dient niet gezwegen, hoe 

in al deze toeftelling van triomfbogen op te rechten, 

vertooningen te doen , tooneelen te openen , en in 

der yl een drijvende eiland,tot verwondering van al¬ 

le menfchen,op het water te fpreien,uitgemunt heeft 

de overvliegende geeft, het vernuft, de wackerheid, 

en arbeid van den wel ervaeren arts Samuel Kofter, 

en Ioan Viftorijn Rechtsgeleerde, die oock tot deze 

vertooningen en onthaelingen geeftigh en ruftigh 

het zijne dede. 
Saterdaghs was ’er zonderling niet te doen, en het 

genoeghelijeke gewoel van drie dagen over zijnde, 

Vi Kmi„. raeckte de burger wat in ruft. Na den middagh ging 

de Koningin al ftillekens , zonder veel gewagh te 

SX maecken, haeren ftoet hier en daer verzonden heb- 

**** bende, zitten, niet in de koningklijeke en gewoone, 
maer 
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niaer flechter karros, en gevoert door ftraeten en 
ftegen, ging in verfcheide winckels naerftigh vrae- 
gen na den prijs van waren en porceleinen, en beje¬ 
gende de winckeliers vriendelijck, bood en dong na 
koopers wijze, hiel fpraeck met geringe lieden, en 
nam ’t niet euvel dat men haer juift na haere waer- 
digheid niet antwoorde. Dus gelietze zich by de 
burgers als een koop wijf , en niet als een Koningin. 
Met zulck een gelaet nam Pallas by Homeer, als zy 
in Ithaka aenquam, haer godheid en naem ontvein¬ 
zende, een koopmans gcdaente aen. De hooghwij- 
ze Koningin hadde van Keizer Adriaen geleert, dat 
eenPrins zomtijds zijnMajefteit wel magh afleggen, 
en dat men den Prinflfen niet moet mifgunnen dezen 
luft van beleeftheid , met geringe lieden beleefde- 
lijck fpraeck te houden. Men leeft dat Plotina, Kei¬ 
zer Trajaens gemaelin, op het Capitolium komende, 
en zich tot het volck keerende zeide: lek trede hier in,ge-> 

lijck tek denek hier uit tegacn: daei' mede te kennen geven¬ 
de, dat zy, zoo wel op de plaets van haer gebied, als 
daerbuiten, zich tegens een yeder minnelijck en 
gemeenzaem draegen woude. Vit die zelve edel¬ 
moedige beleeftheid fproot het, dat zy haere fchil- 
dery, hoewelze noode zit om zich te keten uitfchil- 
deren , den weledelen grootachtbaeren fturgemee- 
fteren van Amfterdam beloofde,en de zelve van den 
uitmuntenden fchilder Hondhorft, in ’s Graeven- 
haegh gedaen , hun tot een eeuwige gedachtenifle 
van haer zelve gefchoncken en toegeeigent heeft: 
en men is van meening die fchildery op het Raedhuis 
•te hangen by den onverwinnelijekften Keizer, K a- 
rel de v, haren oudoom,met dit fchrift daer onder: 

L 2 De 



BLYDE INKOMST 70 

‘De groot e Medicis, een Moederman drie kroonen, 

Qjeam dus, ter goeder uur, zjch m ons Stadt vertoonen. 

Toen de Koningin weder in t Princenhof gekeert 
was,bevalen de zeventien van de Ooftlndifche Com¬ 
pagnie, door den Heer Prefident Diedrick Tholincx, 
en door andere uit hun gekoren, den voortgang en 
voorfpoed van de zelve Compagnie , en den koop¬ 
handel door geheel Ooftlndien in haere Majefteits 
gunft en befchutting, en vereerden haere Majefteit 
in alle nedrigheid eenige fraeyigheden van porcelei- 
nen, en koftelijcke Iaponfche kiften, kunftigh met 
lack, goud, en parlemoer ingeleit. 

DePrinflen, en die, om hun hooge Majefteit, 
maght hebbenmifdaedigen t’ ontflaen,pleegen t’hun- 
ner aenkomfte genade te bewijzen aen de genen,die 
daer om bidden. Dit dede oock de Koningin , en 
verbad, voor de vierfchaer van Amfterdam, eenen 
die in lijfs gevaer was , om dat hy buiten zijn mee- 
ning, met het worpen van eenen fteen, eenen man- 
flaght begaen hadde. 

De Kenia- Des Zondaghs maeckten zich de Koningin, vafte- 
ÏIZ' lijck voorgenomen hebbende te vertrecken, tot de 

reize gereed. Burgemeefters bewezen haer in ’t 
fcheiden de zelve beleeftheid en eere, dieze haere 
Majefteit, t’haerer aenkomfte, gedaen hadden. Op 
der zelver Heeren laft was wederom,als te voren, de 

ruitery van Amfterdam by der hand, zeer prachtigh 
uitgeftreecken in wapens en kleederen , om ’s Ko- 

nings Moeder te geleiden. By de Haerlemmer poort 

ftonden vijf honderd uitgeleze mufkettiers in or¬ 
den,al burgers. Eer de Koningin,uit het Prinflenhof 

ginft> 
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ging, gingen Burgemeefters affcheid van haer ne¬ 
men. De Penfionaris Wilhelm Boreel dede weder het 

woord in Franfche taele aldus: 

Allerdoorlvchtighste Koningin, 

Dewijl het uwer Koningklijcke Majefteit belieft fiers nemen 

haer verblijf in deze Stad af te breken , en van hier fcheU van 

te fcheiden, verzoecken alleronderdaenighft mijn fj'27 

Heeren de Burgemeefters en Regeerders hier tegen- naris Ba- 
woordigh, dat haer believe voor goed en aengenaem mL 

te houden het bewijs van eere, en den goeden wille, ” 
die de tegenwoordige gelegentheid en kortheid des ” 
tijds hun toegelaten heeft aen uwe Majefteit te doen, « 
als gefproten zijnde uit hunne alleroprechtfte gene- ” 
gentheid t’uwer Majefteit; die oock gezien heeft, ” 
hoe hier alle d’ ingezetenen zich verblijd hebben over » 
uwe Koningklijcke tegenwoordigheid , gelijckze » 

noch doen, in dier voegen datze zich niet kunnen ” 
verzaedigen van haci lc acnfc.liouwcu. HetHuis,dat ” 
uwe Majefteit hier ziet,is vanouds her deplaets waer » 

in onze goede Prinften, uwe voorouders , hier ter » 
Stede plachten te verblijven. Wy beelden ons in,dat ” 
wy hen noch tegenwoordigh aenfchouwen in uw » 
Koningklijck aenfchijn. Onder anderen Keizer » 
Max imiliaen, uw Overgrootvader : dien ’t ge- « 
liefde ons byzonderlijck te vereeren met het ver- » 

eieren van Stads wapen met de Keizerlijcke Kroon » 

boven op,nu honderd vijftigh jaeren geleden. Laet » 

toe. Mevrouw, dat wy noch heden mogen erkennen ” 
deze Koningklijcke weldaed in uwe Majefteits per- « 

foon ; de welcke, gelijckze zich verwaerdighde ons « 
L 3 te 
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55 te bezoecken, en zich te verheugen over den tegen- 
55 woordigen voorfpoed en aenwas dezer Stede, oock 
55 zal gelieven goed te vinden , dat wy, door het aen- 
55 fchouwen dezer Keizerlijcke Kroone, als door een 
55 tweede Iris, of regenboogh, ons verzekeren mogen, 
55 dat uwe Majefteit voor altijd deze Stad, haere za- 
55 ken,en handel, zal befchermen door haere Koningk- 
55 lijcke gunft en genade; 't welck het geen is, waerom 
55 wy de zelve zonder ophouden bidden : zoo zal de- 
55 ze Stad in der eeuwigheid ten hooghften verbonden 
55 blijven aen uwe Majefteit , nevens mijn Heeren de 
55 Burgemeefters en Regeerders der zelve; die bidden, 
55 dat haer gelieve , hen voor altijd aen te nemen voor 
55 haere allernederighfte en alleronderdaenighfte die- 

55 naers. 
Toen de Penfionaris ophieldt, zeide de Koningin 

met een minnelijck en vriendelijck gelaet : datze 
eertijds veel gehoort hadde van den luider en voor- 
treffelijckheid dezer Stede, maer bevond dat de 
Faem die veel te kort dede : datze deze Stede en 
den inwoonderen alle voorfpoed en geluck wenfch- 

te : datze altijd genegen was geweeft en blijven zou¬ 
de aen de zelve en de Regeerders van dien : datze 
by alle gelegentheid Stads voordeel en befte zoude 
zoecken : datze de goede wille en genegentheid 
t’ haerwaert van Burgemeefteren , Regeerders , en 
burgers van dien , met gelijcke liefde en genegent¬ 
heid omhelfde; en ’t geen zy voort met een koningk- 
lijcke welfpreeckentheid in dier meeninge wij 11 e- 

lijck en deftigh fprack. 
fiers nemen J O 1 

hu” f Burgemeefters van hier gaende,naemen oock oor- 
fchetd van o O 

lof van haere Hoogheid de Princes van Oranje , en 
Amcltrt» offer- 
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offerden haer in ’t breede en met bchoorlijcke eer- 
biedinge zich, en hunne, en hunner burgeren dienft 
op. OndertufTchen grimmelden marckten , ffegen, 

flraeten, en wegen van menfchen. De yver dien een 
yeder hadde om de Koningin te zien, toenze in Ste 

quam, was op haere Majeffeits vertreck noch niet 
verkoelt. Zy, om den openbaeren Godsdienff,door 

nieuw gewoel, om haerent wil en langer vertoef,niet 
te verfteuren,reed ontrent negen uuren wegh. Voor- 
by het Stadhuis rydende naemenBurgemeefters we¬ 
der oorlof van haere Majefteit. Na dat de Koningin 
met een vrolijck en openhartigh gelaet te kennen 
gegeven hadde, dat de goede genegentheid vanBur- 
gemeefteren t’haerwaert, door zoo veele teeckens 

bewezen, haer zeer aengenaem was,trockze, verge- 
zelfchapt met de kornet paerden,over den Nieuwen 
Dijck, door de Haerlemmer poort, daerze inquam, 
den dijck langs. Niet verre buiten de Stadt nam de 
Heer van. Petten , die voor aen trock , het lefte af- 
fcheid van de Koningin, met deze woorden: 

Mevrovw, 

Hier zijn wy bykans gekomen op de uiterfte pae- Oratie des 

len des vrydoms van Amfterdam, en bedancken uwe *«»«. 
Majefteit voor al de eere, waer mede het haer belief- » 
de deze Stad en ons , die t’uwer aenkomfte u voor- ” 

reden, en nu weder geleiden, te begenadigen. Het ” 
was de laft van mijn Heeren Burgemeefteren en Re- ” 
geerderen der Stad, dat wy u zoo verre zouden ge- » 

leiden als het uwe Majefteit gelieven zoude ons te ” 

bevelen, ’t welck wy doen zullen blijdelijck , en uit » 
L 4 alle 
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55 alle onze genegentheid , u biddende ons te willen 
55 gebieden , gelijck uwe allerootmoedighftc en aller- 
55 onderdaenighfte dienaers. 

De Koningin antwoorde, dat zy den Heeren Bur- 
gemecfteren, voor zoo veele teickenen van hunnen 
goeden wille, en de ruitery voor ’t geley,bedanckte: 
datze nu vry moghten lcheiden , en weder na Stad 
trecken. Hier op is de Heer van Petten, oorlof ne¬ 
mende van de Koninginne, haer geluck op reis, en 
een langduurigh leven toegewenfcht hebbende, met 
het ganlche kornet weder na huis gereden. Zy hae- 
ren wegh vorderende, trock door Haerlem,en quam 
tegens den avond te Leiden : daer zy , met groote 
eere van den grootachtbaeren Raed, Burgemeefte- 
ren, en burgerye ingehaelt zijnde, vernachtede, en 
des anderen daeghs behouden en gezond in ’s Grae- 
venhaege quam. Het is gedenck en verwonderens 
waerdigh,dat op den zelvendagh, als Maria de 

M e d i c i s uit Amfterdam fcheide , T.videwyck 

de allerchriitelijckfte Koning van Vranckrijck, dooi¬ 

de geboorte van den Dolfijn verkregen heeft den 
zeer gewenlchten naem van Vader 5 zijne gemaelin, 
de Koningin,den naem van Moeder; en M. de Me¬ 

dici s den naem van Grootmoeder. Toen die groote 
vrouw uit deze Stad vertrock,quam ter weereld ’t al- 
lerdoorluchtighfte kind, en d’erfgenaem van geheel 
Vranckrijck. De tijd, die ons de Koningin ontvoer¬ 
de , gaf den Francoifen den allergrootften Zoon, na 
twintigh jaeren wachtens. Het was een geluckigh 
vertreck, ’t welck,als doorbeftemming van ’t Nood¬ 
lot , viel, juiffc op dien zelven tijd, toen dat langge- 
wenfchte kind eerft de zon aenfchouwde. De groo¬ 

te en 
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te en nieuwgeboren Zoon des grootften Konings, 

die,zoo ’t God belieft te gehengen,regeerder zal zijn 
van zoo een weereld als Vranckrijck , begroete de 

weereld,als die uitfteeckende en roemwaerdige Ko¬ 
ningin ’s weerelds Koopftad Amfterdara verliet, die 
haere poorten noit voor waerdiger vrouw opende. 

Tot een befluit wenfch ick,dat de Gbddelijcke Ma- 
jefteit bewaere, befchutte, en befcherme ’s Konings 
Moeder,nu Grootmoeder van ecnen lelidraegenden 

Neef i oock Koning Lvidewyck, nu Vader; en 
de Koningin, nu Moeder geworden; mitsgaders den 
Dolfijn , geboren tot gemeene blyfchap en nut van 

Vranckrijck en geheel Europe > op dat zy altijd wel 
en loflijck mogen volharden in wel te doen aen hun¬ 

ne onderzaeten en bontgenooten, en dat deze daer- 
tegens hen daer over altijd mogen loven en prijzen; 
dan ftaet te hopen dat geheel Europe en de ganfche 

Chrifte weereld, die nu jammerlijck door oorloogen 
in ftucken gereten, sijn. t’eeniger tijd„ door vlijt en 
tufifchenfpraeck van de zelve Koningen en Prinffen, 

weder geheelt zullen worden; en dat, na dat alles in 
ruft en vrede zy gebroght , zy weder in haeren 
eerften welftand zullen geraecken , en voortaen in. 
voorfpoed groeien en bloeien. Dit gunne de groote 
eeuwige God, onzen Vaderlande, den Koningen, 
den Volcke, en zijne Gemeente. 

Op 
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Op de geboorte des Dolfijns, gevallen juift 
ten zelven dage, en op die uure, toen 

MARIA DE MEDIGIS 

uit Amfterdam vertrock. 

Elijck de ft arren ftaêgh verrijden, weder daelen, 

Veranderen van beurt door op en ondergaen, 

En nu in d‘ een, en dan in dandre weereldftraelen; 

Aleveneens, terwijl de Konmgklvjcke raên 

Ontvoeren Amfterdam de Starre van Elorenjfen, 

Verfchijnt ’er aen de Sein een Zon, een ander Licht, 

En d‘ Erfgenaem des Rijx, tot heil en trooïl der menfchen, 

Geboren juiïï dien dagh, toen wj het aengezJcht 

De Majefteit en glans van Medicis verloren: 

Op duur, dat Amfterdam betreurde haer vertreck. 

Was ’t hooghtijd te darijs, daer een Dolfïn geboren 

Ganjch Vranckrijck juichen deed met opgeheven neck. 

Leef lang, Mariaes neef: dat Hollander< en Vrmtcken 

Van uwe Lelien gezagent, ubedancken. 

EINDE. 


















